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Agita 2009-2019. Beques a la creació i ajuts a la producció, exhibició i difusió 
de les arts recull els cinquanta-vuit projectes seleccionats i presentats al llarg 
d’aquests deu anys de trajectòria de les beques, convocades per l’Ajuntament 
de Figueres amb l’objectiu de promoure propostes de creació artística 
contemporània i de fer de la ciutat un escenari privilegiat de les tendències 
artístiques i de creació.



L’any 2005, el petit equip de Cultura de l’Ajuntament de Figueres va rebre 
l’encàrrec de preparar una convocatòria de beques per ajudar els joves artistes 
i promoure la creació contemporània a la ciutat. Amb la consolidació de les 
convocatòries, l’any 2009 es va optar per reforçar-les amb un nom més adient: 
Beques Agita. I això és que el celebrem, deu anys d’«Agites», les beques més 
emergents, sorprenents, discontínues, pacients, tossudes, renovades i crítiques.

Emergir
A tothom li va agradar la proposta, i després d’uns mesos de preparació, 
estudi d’altres convocatòries, revisions i tràmits llargs i feixucs, l’any 2006 
l’Ajuntament va convocar la primera edició de les Beques a la creació i ajuts 
a la producció, exhibició i difusió de les arts; la dotació era prou elevada 
per l’època, 60.000 euros, a repartir entre els projectes que s’encarregaria de 
seleccionar un jurat compost per professionals dels diferents camps de les arts. 
L’allau de projectes va confirmar la idoneïtat de la proposta, i el primer any se’n 
van seleccionar dotze.

Sorprendre
Quatre edicions seguides, fins a l’any 2010, van atorgar 43 beques a projectes 
ben diferents i, moltes vegades, sorprenents. Els noms més actuals de la creació 
contemporània a Catalunya s’alternaven amb els dels joves creadors de l’àmbit 
empordanès. I anaven arribant les presentacions de projectes: exposicions, 
audiovisuals, documentals, llibres, teatre, dansa, música... I així, de sorpresa en 
sorpresa i anar avançant.



Renovació i crítica
I, una mica des de lluny, veig que el 2019 les Agita arriben ja a la desena edició 
amb cinc nous projectes seleccionats i amb més empenta i gasolina per a la 
creació contemporània. Però siguem una mica crítics: no és lògic que artistes 
i creadors tinguin tantes dificultats per consolidar les seves trajectòries i hagin 
de recórrer tan sovint a aquestes ajudes. I un dubte que sempre sorgeix: ens ha 
passat per alt cap talent creatiu excepcio-nal? Costa detectar la diversitat de 
talents. Per això, moltes vegades alguns dels artistes es repeteixen, en una cruel 
paradoxa: són emergents i, alhora, són valors segurs i fiables en aquest món 
complex de l’art contemporani.

Felicitació d’aniversari
Entre una etapa i altra, 89 projectes han rebut una de les Beques a la creació 
i ajuts a la producció, exhibició i difusió de les arts de Figueres, 58 ja amb la 
denominació de Beques Agita. Enhorabona als seleccionats i, sobretot, als que 
heu gaudit amb el projecte: artistes, gestors, muntadors, comunicadors i públic, 
en particular el públic, que dedica el seu temps a fruir del talent dels creadors 
d’avui i d’aquí.

Pep Torner
Gestor cultural

[Coordinador de l’Àrea de Cultura 

de l’Ajuntament de Figueres 

1989- 2007 / 2011-2018]

Discontinuïtat i crisi
Amb la crisi del 2010, que va ser molt ferotge el 2011, la solució dels «homes de 
negre» va ser «implementar» retallades a tort i a dret. I per on és fàcil començar a 
retallar? Quina pregunta! Doncs comencin per la cultura, i au! Que presentin els 
projectes pendents i ja veurem què fem més endavant. No cal promoure la crea-
ció d’art contemporani, feta —a més a més— per artistes crítics que expliquen 
que no és una crisi, sinó una estafa, i que donen suport a la gent que es queixa al 
carrer, i això no està bé...

Paciència
I va caldre perseverar i esperar fins al 2012, encadenant tres noves convocatò-
ries seguides —2012, 2013 i 2014— amb 26 nous projectes per desenvolupar, 
variats i molt interessants. Fins i tot diuen que un festival de dansa va néixer a 
partir d’una beca Agita, i de la molta paciència dels artistes, dels organitzadors, 
dels gestors i també del públic, que, una vegada darrere l’altra, ha anat donant 
suport a les diferents mostres, espectacles, exposicions, publicacions... dels 
artistes impulsors.

Tossuderia
Sens dubte, la creativitat dels artistes està assegurada i les xifres de projectes 
presentats a les beques ho demostren. Però ara els homes i les dones de negre ja 
no estan només pendents de les normatives europees, sinó que també han arribat 
a l’Administració local, i les dificultats que cal salvar són unes altres: normatives, 
de legislació i de fiscalització. Això requereix aplicar la imaginació i una bona 
part de tossuderia per trobar l’equilibri entre creació i Administració. 
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Col·lectiu Stalker. Història de les individualitats
Song 2. Mitsuko
Job Perramon Ramos. Inversió d’un pla
Daniel Jacoby. AdenOrr
Ran-el Cabrera, Aleix Plademunt, Tanit Plana i Juan Diego Valera. Més és menys 
Kenneth Russo. 17”
Narcís Coromina Vidal. Concert d’amor i de guerra
TAG Taller d’Intangibles. HKp



Abans de l’arribada de l’era digital, i fins i tot abans que el vídeo domèstic 

envaís d’imatges la nostra quotidianitat, les càmeres super-8 eren l’instrument 

principal per plasmar records en moviment, reculls de caire documental o, fins 

i tot, algunes ficcions. Curiosament, les pel·lícules de super-8, d’una duració 

aproximada de 3 minuts, concentraven la capacitat del càmera per atrapar 

imatges i, malgrat això, amb el temps ha adquirit més força aquella tria que 

no les il·limitades possibilitats d’una cinta digital, que, a més a més, pot ser 

esborrada i regravada. 

Història de les individualitats pretén cercar aquests llenguatges perduts  

i recrear una memòria col·lectiva a partir de la intimitat familiar dels ciutadans 

de Figueres. Un relat de la ciutat invisible, per comprovar que la història no 

s’esborra, sinó que, simplement, s’oblida, en no poder visionar aquests punts 

de vista amateurs i familiars en què la ciutat ha envellit al seu costat.

La voluntat és elaborar un assaig visual i creatiu a partir dels records que evo-

quen les filmacions amateurs, per tal de recrear una història íntima i invisible de 

Figueres.

Aquest projecte pretén posar l’element humà en primer pla.

Col·lectiu Stalker 
(Girona)
Història de les individualitats
Audiovisual
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Figueres és una ciutat de llarga tradició comercial. Els dies de mercat i els dies 

de cada dia, la capital empordanesa congrega un gran nombre de visitants 

dels pobles de la rodalia, així com nombrosos turistes que la visiten.

Prenent com a context l’activitat comercial característica de la ciutat, així doncs, 

el projecte pretén introduir en aquest àmbit un element desconcertant, per 

incorporar a la vida quotidiana de la gent una activitat insòlita que inciti a la 

reflexió.

Tot i que el projecte preveu marcar un distanciament amb l’activitat comercial 

de Figueres, la seva finalitat no es limita a això, sinó que les accions dutes 

a terme busquen mostrar aspectes de la vida creativa de la ciutat (escola de 

música i de dansa, confecció de roba, etc.).

El projecte consisteix a obrir una botiga al centre urbà durant un mes. Malgrat 

que la botiga està preparada amb el mobiliari i els elements característics d’un 

comerç, tanmateix, la singularitat és que no hi ha objectes per vendre, sinó 

només una dependenta que hi fa un seguit d’accions artístiques.

Aquesta activitat no s’ha ideat només per desconcertar la gent, sinó també 

per sensibilitzar-la sobre el paper que el comerç té en la societat actual i per 

ressaltar la importància del mercadeig, sense tenir en compte l’objecte en si. 

SONG 2
(Alt Empordà)
Mitsuko
Performance
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La fascinació per Werner Herzog neix d’unes constants temàtiques: l’ús de 

l’èpica com a estratègia narrativa i la construcció de la naturalesa, tractades en 

projectes anteriors com El día en que Jim Pomeroy conquistó el Vallès o Un altre 

paradís sense clavegueram, i la impossibilitat d’establir uns límits nítids entre la 

realitat i la ficció, que ja es va abordar a La Tina diu que el cel està dividit  

o Calavera+Soplet.

L’objectiu d’aquest projecte és dur a terme una prospecció a través de les tesis 

fílmiques de Werner Herzog, per acabar elaborant una proposta final en vídeo 

i una exposició per contextualitzar el treball en vídeo. El projecte no consisteix 

a establir un model d’avaluació o test per determinar la validesa de les tesis de 

treball de Herzog; l’objectiu no és tant avaluar-les, sinó recrear-les. 

Es tracta d’una mena de caprici que tendeix més a l’especulació lateral que  

a perseguir una conclusió final més o menys objectiva. Tot això és possible  

i comença arran d’una casualitat: conèixer un membre de l’equip de rodatge 

d’Aguirre, la cólera de Dios, Francisco Joan. 
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Job Perramon  
Ramos 
(Olot)
Inversió d’un pla
Arts visuals 
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Una llengua és l’ordenament d’un gran nombre de paraules segons unes 

normes gramaticals arbitràries conegudes per un grup de persones. Una 

paraula és l’ordenament d’una sèrie de caràcters d’acord amb un altre conjunt 

de regles igualment arbitràries. I un caràcter és, a la vegada, la disposició 

d’una o més línies i punts en un ordre determinat i, per descomptat, arbitrari. 

Els elements d’un llenguatge, si bé tenen la seva pròpia porció de significat, 

només adquireixen sentit dins d’un context i un ordre concrets.

AdenOrr és una sèrie d’accions que cerca evidenciar l’arbitrarietat existent 

en moltes de les coses que donem per vàlides sense qüestionar-les. No 

busca desordenar, sinó tot el contrari: ordenar, però fer-ho d’una manera tan 

exhaustiva que es perdi per complet la utilitat del procediment. 

Les notes de la clàssica peça per a piano Für Elise (Per a Elisa), de Ludwig van 

Beethoven, es redistribueixen seguint un paràmetre d’ordre diferent del de la 

partitura original: el to. El tempo i la durada de la peça es mantenen i les notes 

són les mateixes, però en estar disposades de la més greu a la més aguda, la 

composició es veu convertida en una seqüència més lògica que creativa. 

Daniel Jacoby  
(Lima, Perú)
AdenOrr 
Arts visuals 
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Una sèrie d’avenços tècnics han facilitat la popularització massiva de l’eina 

i del llenguatge: s’ha empetitit la mida de les càmeres, s’han simplificat les 

formes de presa d’imatges, s’ha estès d’una manera exponencial la capacitat 

de compartir aquestes imatges a través d’Internet i els costos s’han reduït 

pràcticament al preu de la càmera. 

És així com l’acte de fotografiar s’ha convertit en una compulsió. La càmera 

petita i ràpida és, avui, una extensió de la mà, de l’ull i també de la vivència, 

que no es dona per completada fins que no es veu per la pantalla, sovint de 

la mateixa càmera. Aquest efecte s’ha escampat a gairebé totes les vivències 

quotidianes, i sembla que allò que no s’ha enregistrat no s’hagi viscut. 

Durant els darrers mesos, els artistes han construït una càmera fotogràfica 

gegant amb la voluntat que els serveixi d’eina per discutir i investigar sobre 

la hiperproducció fotogràfica actual en l’àmbit de la imatgeria quotidiana. 

D’aquesta manera, generaran una situació tan il·lògica i absurda com és 

intentar fer una foto espontània amb una càmera que requereix un mínim de 

tres operaris. És en aquest punt on la desproporció de la seva càmera adquireix 

tot el seu sentit i evidencia la necessitat d’una reflexió prèvia a la presa de la 

imatge. 

Ran-el Cabrera, 
Aleix Plademunt, 
Tanit Plana 
i Juan Diego Valera
(Catalunya)
Més és menys
Càmera fotogràfica de 2 x 2 x 4 metres 
i presa de fotografies amb un negatiu 
de 2 x 1,5 metres
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Durant els darrers anys, el consum audiovisual ha crescut exponencialment, els 

canals de difusió s’han multiplicat i l’espectacular poder d’Internet ha marcat  

i promogut noves formes de consum audiovisual.

L’usuari en xarxa demana els continguts a mida, els vol més ràpid, els fagocita 

més ràpid i els renova més ràpid. Aquest nou perfil de consumidor és el 

responsable d’una retroalimentació incansable que ha propiciat l’aparició de 

productes específics que denoten nous ritmes de lectura.

17” és un contenidor de les angoixes i les peculiaritats de la societat de 

l’entreteniment en xarxa. Prenent com a base l’animació (stop-motion, animació 

tradicional, 3D), es genera un seguit de càpsules de ritme accelerat que van 

definint una caricatura crítica del nostre entorn.

17” és un projecte que es desenvolupa mitjançant càpsules d’animació.

Des d’una perspectiva irònica, un seguit de personatges reflexionen en clau hu-

moristicocientífica sobre les transformacions socials que estem vivint o patint; de 

la mateixa manera, modelen un treball de recerca que es vesteix llaminerament, 

per tal que sigui accessible per a la mateixa societat i, en especial, per al 

context figuerenc.

Kenneth Russo  
(Girona)
17”
App d’animació
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El motor d’aquest projecte és la idea de portar la cobla de sardana Bisbal 

Jove, conjuntament amb el septet de jazz d’autor Tarannà, a un terreny musical 

contemporani i modern, utilitzant com a suport el concert i l’edició d’un disc  

i donant continuïtat a un procés ja engegat.

Amb la recerca d’un so propi i d’una direcció que ajudi a renovar el folklore 

musical des de la utilització d’instruments antics i actuals alhora, s’utilitzen 

procediments musicals propis de la nostra època, a més dels tradicionals.

La intenció és treure la cobla de la vitrina.

El repertori consta de quinze peces musicals dedicades a l’amor de parella  

i a la guerra, entesa aquesta última com una lluita interior, com el procés de 

formació de la moral i l’educació.

El concert integra tres fonts de comunicació sonora i musical que es 

contrapuntegen i s’intercalen: la composició, la improvisació conduïda per 

un director i la poesia, que està al servei de les peces i funciona com una 

introducció o un interludi.

L’enregistrament de l’estrena del concert permet documentar l’obra. 

Narcís Coromina 
Vidal 
(La Bisbal d’Empordà)
Concert d’amor i de guerra 
Música
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HKp és un treball sobre l’apropiació tecnològica i sobre la innovació dels 

productes de consum per part dels usuaris, que els adapten a les seves 

necessitats i interessos. L’objectiu és buscar «coses» (eines, màquines, recipients, 

vehicles, utensilis, etc.) que s’utilitzin per a un propòsit diferent del previst pels 

qui les havien concebut, és a dir, identificar adaptacions, transformacions, 

hibridacions i canvis d’ús aportats pels mateixos usuaris.

Aquesta és una recerca que es vol mantenir molt vinculada al treball de camp. 

La proposta tracta de localitzar, identificar i documentar exemples i, a partir 

d’aquests, buscar relacions, semblances i divergències, aspectes comuns  

i possibles categories. 

El propòsit del projecte és dur a terme una recerca artística entorn de 

l’apropiació tecnològica i la modificació de màquines, eines i objectes per part 

dels mateixos usuaris, per acabar presentant-ne els resultats en format web, en 

una publicació impresa i en una peça audiovisual.

En paral·lel al treball de camp es reflexiona sobre un seguit de referents teòrics. 

Així, es parteix d’alguns textos de Bruno Latour en què l’autor exposa les seves 

idees sobre la incorporació dels artefactes com a actors socials, i també es 

té en compte el concepte, encunyat per Claude Lévi-Strauss, del bricoleur (en 

oposició a l’enginyer) com aquell que construeix a partir del que té a l’abast, 

o el treball d’Eric von Hippel sobre el paper emergent dels usuaris en la 

innovació.

TAG Taller 
d’Intangibles 
(Catalunya)
HKp
Publicació, web, audiovisual
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A partir de les figures d’una ballarina i un músic, el projecte pretén crear un 

espai escènic i un llenguatge visual/sonor per desenvolupar-hi el guió; ells 

són la font musical i de moviment de l’espectacle, que, mitjançant les noves 

tecnologies i la interacció multimèdia, es pot complementar, augmentar i/o 

distorsionar, segons les necessitats, per generar sensacions, imatges o il·lusions.

El pes fonamental de la proposta recau sobre la dansa i la música, i es parteix 

de l’exigència tècnica per desenvolupar un discurs desxifrable i proper al públic.

La il·luminació es treballa com un element escenogràfic i narratiu, per tal de re-

forçar la música i el moviment; la sincronització d’aquests amb la llum i el color 

defineix un marc més elaborat i específic tant en l’espai com en les emocions 

que es volen transmetre.

L’objectiu és crear una producció contemporània, aprofitant les possibilitats 

que proporciona el programari actual per fer créixer l’escena més enllà de 

les projeccions i dels audiovisuals. Treballant amb la interacció multimèdia en 

temps real —a partir del motion tracking i el live sampling, entre d’altres—, es 

vol crear un espai orgànic i irreal que ajudi a explicar l’escena.

Irina Martínez 
Garcia i Joan  
Laporta Fatjó 
(Barcelona)
Pirouette en re menor
Dansa, música i multimèdia
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L’ésser humà genera cada any dos bilions de tones de residus, trenta milions 

dels quals són deixalles tecnològiques provinents d’electrodomèstics «antiquats»: 

televisors, ràdios, ordinadors, impressores, cadenes de música, rentadores...

Aquestes deixalles, tanmateix, conserven intactes molts dels seus components, 

que, amb una mica d’enginy, es poden fer servir per construir flamants instru-

ments musicals electrònics: motors, electroimants, timbres, ràdios o televisors 

poden acabar convertint-se així en els instruments d’una orquestra audiovisual 

reciclada.

L’orquestra dels Luthiers Drapaires és un taller obert de reciclatge de 

deixalles tecnològiques i una banda de música. Després de visitar i recollir 

electrodomèstics vells a les deixalleries, i mitjançant un prototipatge electrònic 

bàsic i una mica d’enginy, els residus es poden transformar en instruments  

i autòmats musicals sense necessitat de ser un expert en enginyeria o en música.

L’objectiu del projecte és fer una contribució a la sostenibilitat mediambiental 

proposant mètodes creatius de reutilització de les deixalles, afavorir la reducció 

de les dinàmiques de consum en temps de crisi donant nova vida als trastos 

vells, i compartir els coneixements necessaris per reparar, reciclar i reutilitzar els 

residus.

Olga Solà, 
Xavier Viadé, 
David Sarsanedas  
i Santi Vilanova 
(Catalunya)
L’Orquestra dels Luthiers Drapaires
Instal·lacions artístiques
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El projecte Quimera neix a finals del 2008 de la necessitat de desenvolupar un 

espai digital de creació artística. Així, es crea un web perquè els usuaris puguin 

elaborar-hi il·lustracions col·lectives gràcies a les noves tecnologies i on també 

es puguin relacionar entre ells mitjançant el model de les xarxes socials actuals. 

Aquest projecte sorgeix de la voluntat de disposar d’una plataforma de creació 

i, a la vegada, de recerca sobre l’art digital. A més de representar una obra en 

si, el web és una eina per investigar les possibilitats de les noves tecnologies i la 

relació entre comunicació i creativitat. 

L’objectiu és generar un espai de creació artística, originar una comunitat 

digital i innovar els processos creatius aprofitant les eines tecnològiques 

actuals. L’espai de creació és un conjunt d’elements de la interfície de la pàgina 

personal que permet crear obres de quatre modalitats diferents: Nexes, Versus, 

Còmic i Rusc. Per participar-hi, es pot fer servir el software del propi ordinador 

per crear les obres o bé recórrer a un editor online. 

La unió de tècniques, estils, talents i mètodes creatius permet arribar a nous 

escenaris artístics i expressius. La relació entre artistes desemboca en obres 

innovadores i enriquidores tant per als artífexs com per als espectadors.

Ruben Lojo Castillo, 
Genís Carreras  
Besalú, 
Marc Bernatallada  
Casanovas, 
Aleix Planas Saborit 
i Martí Colomer  
Morera 
(Catalunya)
Quimera
Web

20
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Aquest projecte s’inicia amb la formació de la Companyia Momo09. Quatre 

dels seus professionals s’han format al Circus Space de Londres, i el seu 

objectiu és crear un espectacle que combini les arts del circ amb la dansa i el 

teatre físic i amb un fil dramatúrgic. 

L’objectiu d’Òxid és transmetre una història amb una introducció, una trama  

i un desenllaç fent servir diferents disciplines escèniques mitjançant un 

pensament contemporani. El que es vol destacar és la fusió entre les disciplines 

artístiques a l’hora de narrar una història expressada en llenguatge artístic.

La temàtica de l’espectacle tracta d’aprofundir en la naturalesa humana i en 

les seves reaccions més primàries. Amb aquest objectiu, es recrea una realitat 

inspirada en la idea de l’«efecte 2000», i es reflexiona sobre quina seria la 

relació entre quatre personatges si es produís una situació de caos tecnològic  

i les estructures bàsiques de comunicació estiguessin completament destruïdes.

L’espectacle està basat en la recerca psicològica sobre la influència de les 

noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en les relacions 

interpersonals, així com en els aspectes de les relacions socials que han canviat 

durant els últims anys a causa del desenvolupament tecnològic.

Companyia Momo09 
(Girona)
Òxid
Espectacle de circ, dansa i teatre físic
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Velocitat és el treball d’observació d’un territori en procés de transformació. Un 

projecte audiovisual que vol investigar les múltiples percepcions de la fórmula  

V = e/t a partir d’un seguiment de les obres de l’AVE a l’Alt Empordà.

Velocitat mostra l’estranya convivència entre la transformació mastodòntica 

—pel que fa a paisatge, forma de vida i canvi estructural— d’un país i la 

transformació del paisatge interior de les persones en la quotidianitat, en la 

intimitat; totes dues escapen a la nostra percepció, l’una per la seva dimensió 

desorbitada, i l’altra, per la seva petitesa.

Velocitat és un testimoni del canvi de paradigma d’un territori en temps real i a 

escala humana.

El seu objectiu és mostrar el procés de transformació d’un paisatge utilitzant la 

poètica de la realitat més immediata i aconseguir, d’una forma rigorosa  

i antropològica, oferir una visió dels diversos nivells de percepció de l’espai i el 

temps; conèixer la velocitat de cada vida.

El documental, d’una hora de durada, consisteix a fer el seguiment, durant un 

any, de les obres de l’AVE, concretament del tram comprès entre el riu Fluvià  

i la frontera amb França, i de les persones que hi treballen i conviuen, tant 

obrers com habitants de la zona. 

La part expositiva de la proposta explora i desconstrueix els materials recopilats 

durant el projecte documental per tal de transformar-los en una experiència 

més sensorial.

Ivó Vinuesa Rocher
(Barcelona)
Velocitat
Documental i exposició
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La vida d’Ibie Okundaye, una jove sensepapers nigeriana de dinou anys que va 

arribar a Catalunya amb l’expectativa de construir un futur millor, podria ser la 

de moltes noies que venen enganyades per una Europa que no existeix. Moltes 

han de pagar el deute econòmic que van contraure amb la persona que les va 

ajudar a entrar al país i, una vegada liquidat, han d’assumir la responsabilitat 

d’enviar recursos econòmics a les seves famílies. 

Ibie Okundaye és el nom de la prostituta que va ser atropellada mortalment al 

punt quilomètric 775,5 de la carretera Nacional II, a la Jonquera. El cotxe que 

la va atropellar, de color vermell i amb matrícula francesa, es va escapar  

i encara ara no ha estat localitzat. Ibie fugia dels Mossos d’Esquadra per por de 

ser sancionada per exercir la prostitució. Els fets van passar el 19 de setembre 

del 2009. 

Amb aquest documental es pretén reconstruir el periple vital d’Ibie Okundaye 

explicant, com a rerefons, dues qüestions: d’una banda, el fenomen de la 

prostitució i les fórmules que les administracions locals tenen per afrontar-lo, 

quan el Govern espanyol encara no s’ha atrevit a regularitzar-lo; i, d’altra 

banda, l’organització de la comunitat nigeriana, que a hores d’ara té encara 

pocs integrants, però que, segons les estadístiques, està experimentant un 

augment demogràfic progressiu. 

Marc Faro Costa  
i Anna Teixidor 
Colomer 
(Peralada i Girona)
Ibie Okundaye
Documental
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El concepte de treball es basa en la recerca de les empremtes deixades per 

l’home al territori en el qual ha viscut al llarg de la història; unes empremtes 

que són o van ser creades per complir una funció, donar aixopluc o definir una 

divisió territorial.

Aquestes empremtes, en conseqüència, són generadores de formes; unes 

formes que l’artista analitza, fragmenta i descontextualitza i amb les quals idea 

el seu treball artístic. Això li permet reflexionar sobre les formes de civilitzacions 

passades —en sèries com Mesopotàmia, Celtes, Àfrica, Medieval, etc.— i sobre 

les del nostre present, que esdevindran memòria del futur, una narració del que 

haurem estat. 

La sèrie Empremtes d’autor és fruit d’haver demanat a setze equips d’arquitectes 

dibuixos en planta d’un dels seus projectes arquitectònics. L’objectiu és elaborar, 

a partir de les formes generades en aquestes plantes arquitectòniques, una sèrie 

en què totes les peces resultants siguin singulars, igual que els corrents arquitec-

tònics actuals. 

La proposta vol aconseguir la materialització de les maquetes ja analitzades 

i desenvolupades a escala real, la dimensió en què la percepció de l’home 

és plena, en què desplega tots els sentits i deixa l’anècdota per passar a una 

realitat tangible i mesurable. 

Pere Bellès 
(Cadaqués)
Empremtes d’autor
Arts plàstiques
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El desembarcament del turisme massiu, entre els anys 1950 i 1979, va suposar 

un fort impacte econòmic, urbanístic i sociològic per a la Costa Brava. La seva 

afluència va transfigurar la geografia i els costums de la població: els turistes 

aportaven un plus d’europeisme, modernitat i liberalitat; una alenada d’aire 

fresc que xocava amb la rigidesa ideològica, moral i religiosa imposada per la 

dictadura franquista.

La premsa del règim, desorientada per aquest context canviant, no se’n sabia 

avenir. Les notícies, les cròniques, els reportatges, els articles d’opinió i els 

acudits tractaven la majoria dels estiuejants de fora com si fossin uns empestats, 

uns alienígenes o uns agents del caos.

Turista a babord! (Franco, platja, toros i sangria) examina alguns dels textos 

apareguts en la premsa franquista gironina per mostrar les reaccions, les 

contradiccions i el rebuig que va provocar la presència de turistes entre els 

corifeus més afins a la dictadura.

Els escrits ens mostren la percepció estranyíssima que certs sectors de la pobla-

ció tenien dels europeus. Davant la presència de gent amb uns costums i uns 

idiomes tan diferents dels idearis de l’«España una, grande y libre», tot sovint 

s’adoptaven posicions carrinclones, xenòfobes i defensives.

En paral·lel, els textos es complementen amb una col·lecció d’imatges de 

postals turístiques coetànies buscades i escollides pel fotògraf Jordi Puig.

Sebastià Roig  
Casamitjana 
(Figueres)
Turista a  babord!  
(Franco, platja, toros i sangria)
Publicació
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Aquesta proposta consisteix a crear un vídeo promocional de l’espectacle Fils, 

de la companyia Mondo Aereo.

El treball musical del grup es basa en la composició instantània col·lectiva de 

paisatges sonors improvisats, de cançons originals creades a partir de material 

poètic literari o receptes de cuina i d’arranjaments vocals de cançons de la 

tradició popular catalana i altres.

Mondo Aereo experimenta sobretot amb les possibilitats expressives de la veu, 

el potencial infinit del timbre de la veu parlada i cantada, els sons naturals, els 

sons primordials fisiològics i tècniques de producció vocal més sofisticades. La 

tècnica vocal clàssica occidental i les no occidentals s’estudien en profunditat 

en funció de la construcció d’un estil divers i canviant i, també, d’un llenguatge 

executiu i creatiu que utilitza totes aquestes tècniques d’una manera fluida, 

donant singularitat al grup. La comunicació és la base de la investigació i del 

discurs artístic de Mondo Aereo.

Els components de Mondo Aereo es distingeixen per una gran presència a 

l’escenari, per la professionalitat i per un estil propi. Cadascun dels cantants té 

un bagatge artístic diferent, i aquesta heterogeneïtat caracteritza el so del grup. 

L’objectiu principal de la realització d’aquest vídeo és difondre el treball de la 

companyia i arribar a tots els públics.

Mondo Aereo
(Girona)
Fils
Difusió de projecte
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Viatge a la tardor és un viatge real a l’interior d’una persona. Un viatge basat 

en l’escolta i en el silenci del moviment.

Viatge a la tardor és un estudi sobre la velocitat del moviment d’una persona 

i, a la vegada, de com la velocitat del moviment del seu entorn la condiciona. 

Un viatge a través de les diferents velocitats del moviment de la protagonista 

que mostra com aquestes repercuteixen directament en la qualitat del seu propi 

moviment, fent de mirall de la seva vida.

És un viatge a la tardor d’una dona: una mare i gestant per segona vegada a la 

qual, durant l’embaràs, se li diagnostica una malaltia amb un nom estrany.

La protagonista es desperta en un malson i, malgrat tot, és capaç d’allunyar-se 

de bates blanques i hospitals per endinsar-se en el món de l’escolta física  

i prendre decisions amb la intuïció.

Viatge a la tardor és el camí que la protagonista fa per recuperar la força, la 

connexió amb el seu propi cos, a través de la consciència i de l’estat en el qual 

entra gairebé inconscientment. Un estat que li permet escoltar-se i observar-se 

íntimament i sincerament i, a la vegada, observar les múltiples interferències de 

l’entorn en el seu cos físic, emocional i mental i, per tant, en el seu moviment. 

Col·lectiu El Paller 
(Castelló d’Empúries)
Viatge a la tardor
Dansa
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Waltser Collection és un espectacle de petit format per a espais urbans.

A través de la presentació d’una col·lecció de passejos, es convida l’espectador 

a recórrer un carrer acompanyat d’una creació sonora que narra una breu 

successió de passos.

Waltser Collection tracta de caminar entre gent que camina. De permetre  

a l’espectador la redescoberta d’una acció simple i quotidiana. D’amplificar la 

percepció i d’intensificar la consciència de la presència del cos i el moviment en 

l’espai públic.

L’acció té lloc en un carrer del centre urbà i en una sala, per acollir el públic  

i presentar una exposició. 

Waltser Collection és un passeig high-tech. Una proposta senzilla i, alhora, 

un terreny d’experimentació sofisticat sobre l’impacte de l’alteració de l’espai 

acústic habitual sobre la nostra percepció global. Un dispositiu sonor que 

altera el paisatge sonor del lloc i que prova una relació inusual entre la nostra 

percepció auditiva i la visual. Per fer-ho, inscriu una ficció en un context real; 

modifica la percepció de l’espai públic sense canviar ni interferir en la realitat 

física i la dinàmica del lloc. 

És una dramatúrgia que utilitza diferents nivells d’escriptura —textual, musical, 

sonora i visual— i en què l’experiència de cada espectador obre una nova 

lectura possible a cada pas que avança. 

Associació cultural 
A Extraperlo
(Sant Cugat del Vallès)
Waltser Collection
Accions i exposició
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Les fotografies que Raimon Solà Casacuberta va fer del barri de Sant Joan de 

Figueres, sota el títol L’altre costat de la carretera, van acaparar l’atenció dels 

veïns de la ciutat durant la seva exposició pública a la plaça de la Palmera, a la 

primavera del 2009.

Ara, el mateix fotògraf i un equip de col·laboradors aprofundeixen la immersió 

al barri de Sant Joan, utilitzant en aquesta ocasió el vídeo i el relat audiovisual 

per completar l’inventari d’imatges derivat de l’observació artística i subjectiva 

de la comunitat gitana.

L’objectiu de la proposta és oferir una fotografia en moviment i amb so de la 

panoràmica humana i urbana del barri, un testimoni artístic de la quotidianitat 

i la cultura del poble gitano arrelat a Figueres, desmuntant tòpics i trencant 

barreres. Alhora, vol reflectir la visió que la ciutat té d’un dels seus barris.

Aprofitant les possibilitats que ofereix el curtmetratge documental, es tracta de 

suggerir la vida del barri i de l’entorn en què es produeix, de dibuixar línies pa-

ral·leles entre la comunitat gitana i la ciutat de Figueres, de capturar l’essència 

del barri i mostrar-lo tal com és. No és una denúncia, sinó un mirall estilístic del 

que passa a la ciutat, al barri, a les cases i al carrer. 

Associació Terrossos
(Barcelona)
L’altre costat de la carretera
Curtmetratge documental
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A finals del 2010 s’inaugurà l’últim tram de la línia de tren d’alta velocitat que 

uneix les ciutats de Figueres i París, situades a 5 hores i 30 minuts de distància 

l’una de l’altra. 

El projecte Figueres - París: 05 hores 30 minuts es planteja com una reflexió 

sobre dues formes antagòniques d’entendre el desplaçament: la presència i la 

fugacitat.

Si la fugacitat va lligada, en aquest cas, al desplaçament veloç del tren d’alta 

velocitat, la presència, aquí, no és altra que l’acte de caminar. Caminar com 

a sinònim de lentitud. Caminar com a eina per acotar qualsevol desplaçament 

des de l’escala humana. Caminar com a metodologia per narrar un territori 

contemporani que, massa sovint, es limita a ser merament espai de pas.

El projecte pren com a punt de partida la «distància» temporal de 5 hores i 30 

minuts i la reinverteix en dos recorreguts a peu en què, simultàniament, dos 

fotògrafs sortiran caminant, respectivament, de les estacions de tren de Figueres 

en direcció nord i de París en direcció sud.

Durant aquest interval de temps es documentaran metòdicament ambdós recor-

reguts. Tots dos fotògrafs portaran una càmera, una brúixola i un cronòmetre. 

Tots dos utilitzaran la mateixa càmera, amb una òptica fixa de 50 mil·límetres,  

i tots dos dispararan a l’altura dels ulls amb l’horitzó centrat.

Pau Faus Catasús 
(Barcelona)
Figueres - París 05 hores 30 minuts
Publicació
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Electrotoylets és un grup de música electrònica que es dedica a reinterpretar la 

tradició musical catalana d’una manera sorprenent i imaginativa.

En la dècada dels vuitanta, els primers videojocs arriben al mercat i donen 

lloc a una nova concepció d’entreteniment i transmissió de la informació. Si 

establim un cert paral·lelisme amb el cinema, en aquest moment neix un nou 

concepte de narració no lineal i els usuaris experimenten per primera vegada  

a través de la seva interactivitat. 

El projecte consisteix a reinterpretar i reutilitzar les característiques formals  

i sonores que determinaven estèticament aquests primers videojocs per articular 

una nova proposta narrativa de caràcter interactiu.

Es tracta de produir un videoclip d’Electrotoylets amb estètica de videojoc per 

a la seva distribució en mitjans convencionals —cadenes de televisió nacionals 

i locals, YouTube i Vimeo— i, tot seguit, reconvertir aquest videoclip en un 

videojoc real per a la seva difusió viral a través d’Internet. 

Un públic nou i internacional pot conèixer Electrotoylets i la música tradicional 

catalana jugant lliurement una partida en el joc i conduint interactivament el 

guió de la història.

L’objectiu és divulgar entre un públic jove i internacional la tradició musical 

catalana i, molt especialment, la música de sardanes.

Associació  
Electrotoylets 
(Girona)
Producció d’un videoclip i campanya 
de publicitat viral
Videoclip i videojoc
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Pere Puigbert  
Esponellà 
(Ventalló)
Neixen flors entre les pedres
Audiovisual

Neixen flors entre les pedres és un conjunt de peces audiovisuals breus que 

ofereixen una mirada poètica a diversos espais naturals de l’Alt Empordà. El 

projecte neix de la necessitat de connectar amb aquest entorn, de sentir-lo, 

d’observar-lo i de descobrir-lo, així com també de l’admiració per la poesia 

tradicional japonesa, en especial per la forma literària anomenada haiku. 

Aquest tipus de poesia, molt minimalista en el pla formal i narratiu, se centra 

en la percepció de la natura i capta l’experiència que el poeta viu davant d’un 

esdeveniment que el commou.

A través del mitjà audiovisual, així doncs, aquest projecte pretén unir dues reali-

tats com són la natura alt-empordanesa i la poesia més minimalista. 

L’objectiu principal consisteix a captar, a través de l’art cinematogràfic, la 

profunditat poètica d’uns espais naturals coneguts.

Per elaborar el projecte es recorre bona part del paisatge més verge de l’Alt 

Empordà, en una travessia a peu de més de 250 quilòmetres durant la qual es 

desenvolupen les idees en què es basen les peces audiovisuals. Cada pel·lícula 

capta un petit esdeveniment que ha commogut l’autor al llarg del viatge, i de 

les escenes representades s’intenta destil·lar-ne els elements que ofereixen una 

polaritat i que expressen el xoc de forces que governa la natura. 
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Aquesta proposta es basa en la interpretació i l’enregistrament d’un CD de 

música electroacústica amb el títol genèric Electromeduses, adreçat a estudiants 

d’instrument simfònic de Figueres.

La composició va a càrrec d’Albert Bosch Vilalta, i el treball musical, de la Jove 

Orquestra de Figueres (JOF); els arranjaments de música electrònica són de 

Barcelona Laptop Orchestra.

Els assajos es fan a la seu de la Jove Orquestra de Figueres, i l’enregistrament 

del CD té lloc durant diversos caps de setmana a l’estudi de gravació 44.1 

d’Aiguaviva (Girona).

L’objectiu és distribuir el CD als instituts d’ESO, les escoles de música, les 

biblioteques i els centres culturals de la comarca.

Albert Bosch  
Vilalta 
(Campllong)
Electromeduses
Música
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El projecte Figueres, un mite del segle xx té una doble dimensió.

Ja a finals del segle xix Figueres va esdevenir, arreu dels Països Catalans, 

sinònim de ciutat progressista, avançada i cosmopolita, especialment pel que 

fa a l’àmbit de les arts i les idees; així, al vuit-cents ja despuntaren figures com 

Abdon Terrades, Narcís Monturiol o Pep Ventura. Al segle següent, aquest 

prestigi arribà a assolir una dimensió internacional, gràcies a la figura de 

Salvador Dalí, i una de nacional, amb Jaume Miravitlles, Josep Pallach, Josep 

Pla, Carles Fages de Climent, Alexandre Deulofeu, Josep Puig Pujades, Maria 

Àngels Vayreda, Maria Àngels Anglada... Figueres va bastir un veritable mite: el 

d’una ciutat relativament petita que era l’avançada de la modernitat. 

Vigent durant gairebé tot el segle xx, el mite començà a entrar en crisi en els dos 

darrers decennis de la centúria passada. 

Aquest projecte és, d’una banda, un exercici de creació literària (des d’una 

mixtura d’assaig històric i literari amb incursions en la història de la cultura, de 

l’art i del pensament) que pretén analitzar el mite que la ciutat de Figueres ha 

generat sobre si mateixa al llarg de la contemporaneïtat; i, de l’altra, un exercici 

de creació fotogràfica que, prenent el text d’anàlisi del mite ciutadà com  

a base, desenvolupa una mena de discurs paral·lel en imatges que pretén anar 

més enllà de la mera il·lustració.

Enric Pujol 
i Sandra Genís  
(Figueres)
Figueres, un mite del segle xx
Literatura i fotografia
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A l’octubre del 2012 va fer trenta anys que es va aprovar la llei de creació 

del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Fou el primer parc natural 

que declarava la recentment estrenada Generalitat de Catalunya, i la primera 

llei aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya. Des d’aleshores, els 

Aiguamolls de l’Empordà han estat un refugi per a milers d’aus i un recés de 

pau d’una bellesa inusual que representa una de les grans batalles guanyades 

en la lluita per la pervivència del paisatge empordanès, una herència de valor 

incalculable que va estar a punt de ser erradicada.

Aquesta és la història d’una lluita col·lectiva que s’allarga del 1976 al 1983, 

en paral·lel a la construcció d’un país; una història marcada per la Transició 

política i protagonitzada per un grup de joves figuerencs, encapçalats per Jordi 

Sargatal, que va suposar una fita històrica i el sorgiment d’una concepció dels 

espais naturals del territori català que ha influenciat tota una generació en un 

moment de canvi polític i social, una època especialment bullent en activisme  

i conscienciació ecològica. 

El projecte recull el testimoni d’aquesta generació en fase de desaparició, tot un 

Zeitgeist concret, una manera d’entendre la terra i la naturalesa, sense la qual 

la història perdria un gran valor. 

Sergi Moreno 
Castillo 
i Clara Roquet  
(Barcelona)
Entre el cel i la terra.  
La guerra dels Aiguamolls
Audiovisual
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Aquest projecte consisteix a involucrar alumnes de les escoles de dansa de 

Figueres que hi vulguin participar perquè intervinguin en els diferents processos 

de creació a fi de construir, d’una manera pedagògica i artística, una mostra 

de dansa i altres arts escèniques, una proposta cultural, pedagògica i social de 

dues a tres setmanes de durada amb seu a la ciutat. 

El treball amb les escoles es fa en forma de classes i/o workshops coreogràfics 

impartits per joves directors, coreògrafs i compositors amb experiència professi-

onal a escala nacional i internacional. L’eix conceptual gira entorn de la vida  

i l’obra de l’artista figuerenc Salvador Dalí. 

Els alumnes i els seus mestres treballen les seves peces en diversos espais 

emblemàtics de la ciutat —el Museu Dalí, centres cívics, escoles públiques—, 

intentant, d’aquesta manera, cohesionar la dansa amb la ciutadania.

Paral·lelament a aquest treball, els alumnes de les escoles de dansa poden 

participar en altres activitats organitzades per la direcció i que també tenen lloc 

en diferents espais de la ciutat de Figueres.

Roger Fernández 
Cifuentes  
(Figueres)
Agitart
Festival de dansa
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Aquest projecte neix del desig dels alumnes de l’últim curs de l’Escola Municipal 

de Teatre Eduard Bartolí de Figueres de representar fragments de l’obra Hamlet, 

de Shakespeare.

El projecte inicial dels alumnes consistia a llegir l’obra i arribava a la conclusió 

que Hamlet era un adolescent; en ell van reconèixer les seves pròpies pors, 

inseguretats, bogeries, canvis emocionals, etc.

Cada actor passa per aquest personatge buscant sempre el seu Hamlet interior: 

l’inquiet, l’indecís, el vigorós, el rabiós, l’amorós, el tendre, el poruc. Cadascú 

en porta un a dins, i aquí rau precisament la màgia d’aquesta obra: a saber 

veure que un mateix personatge pot ser interpretat de diferents maneres, segons 

la persona i la visió que en tingui.

Tots som Hamlet és una obra petita, modesta, però feta amb tot l’amor i la 

delicadesa amb què s’han de tractar les obres sorgides de les emocions de 

l’actor que les representa. 

Un dels objectius principals d’aquest projecte és potenciar i donar a conèixer  

A Mossegades, una companyia de teatre amateur en què l’edat dels 

components no passa dels dinou anys.

A Mossegades  
(Figueres)
Tots som Hamlet
Teatre
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Aquest és un projecte d’investigació sobre el rodatge i la repercussió d’una 

de les pel·lícules més importants realitzades a Catalunya: Cabezas cortadas 

(1970), el llargmetratge que el cineasta brasiler Glauber Rocha va rodar 

íntegrament en diverses localitzacions de l’Empordà (Roses, Sant Pere de Rodes, 

Castelló d’Empúries, Cadaqués, el cap de Creus, Portlligat) i a Barcelona.

El projecte consisteix en l’enregistrament d’una sèrie d’entrevistes amb els per-

sonatges implicats en la producció, la filmació dels paisatges del rodatge en 

l’actualitat, la recerca de material documental en arxius i col·leccions personals 

(correspondència, foto fixa, cartelleria, etc.) i l’anàlisi de l’obra i de la seva 

importància per a la història del cinema.

La proposta abraça la recerca, la interpretació i l’articulació de continguts 

produïts a partir de Cabezas cortadas, així com de la documentació 

relacionada amb aquesta pel·lícula, amb la intenció de propiciar el 

descobriment d’una obra rellevant de la història cinematogràfica i cultural de 

Catalunya, obtenir el testimoni d’una sèrie de persones directament vinculades 

a la pel·lícula a través d’entrevistes, i analitzar i divulgar la relació entre 

una obra clau de la modernitat cinematogràfica i un seguit de paisatges de 

l’Empordà amb una càrrega cultural important. 

Daniel Pitarch 
i Manuel Asín  
(Barcelona)
Cabezas cortadas - Glauber Rocha - 
1970
Treball de recerca
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El projecte de Patricia Dauder consisteix en la realització d’una pel·lícula en 16 

mil·límetres en color, titulada Península, que té una duració aproximada de 20 

minuts.

Península se centra en el desig de viatjar lluny, provocat per un fort sentiment 

d’abandonar la terra i endinsar-se en la immensitat del mar, a la recerca del 

desconegut. La pel·lícula tracta aquest sentiment d’evocació de la llunyania, 

però a través d’una mirada dirigida cap a les pròpies arrels, cap a un àmbit 

col·lectiu —la cultura marítima catalana— i cap a un àmbit personal, el de la 

pròpia llar. 

L’objectiu és expressar aquest sentiment a partir d’un relat cinematogràfic 

que no s’adscriu ni al gènere documental ni a la ficció i que, en termes de 

llenguatge de cinema estàndard, es qualificaria probablement de forma 

antinarrativa.

Únicament a partir d’imatges i sons ambientals enregistrats en interiors i exteri-

ors de localitats de l’Alt Empordà, i sense cap diàleg, es fa, d’una banda, una 

descripció dels vestigis de la tradició marítima, del seu entorn geogràfic i de la 

cultura marítima local i, de l’altra, es dirigeix la mirada cap a l’entorn íntim, la 

casa i els objectes personals, que, d’una manera simbòlica, esdevenen un retrat 

de la persona i dels desitjos, en aquest cas, de construcció mental de la idea de 

paradís. 

Patricia Dauder  
(Barcelona)
Península
Pel·lícula
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La substància és un projecte a cavall entre la ficció i el documental que 

reflexiona sobre la necessitat de mantenir vius el passat i les tradicions d’un 

poble per conservar-ne la identitat. 

Més enllà de qüestionar la seva legitimitat, la rèplica xinesa de Cadaqués pot 

funcionar com un mirall de l’original: la imatge, deformada, que exporta a tot 

el món i que, inevitablement, l’acaba reduint a un territori susceptible de ser 

imitat.

El pintor Salvador Dalí (o la seva instrumentalització turística) va aconseguir 

eclipsar les històries i llegendes d’un paisatge mil·lenari que, precisament, li 

havien servit d’inspiració i que feien de Cadaqués un territori únic i irrepetible.

La premsa va dir que el hòlding xinès s’havia enamorat del poble per les 

imatges que n’havia vist a Internet; aquest fet va provocar el desballestament 

d’un poblet de pescadors del mar de la Xina Meridional, Zhangzhou, per 

habilitar-hi la rèplica de Cadaqués, un resort de luxe per a la nova classe alta 

xinesa.

A través del personatge d’en Tajadura, com a quinta essència d’una història 

que tendeix a l’oblit, es proposa un viatge real i somniat entre Cadaqués 

i Zhangzhou, emprant diverses formes i llenguatges, per reflexionar sobre 

la nostra raó de ser; un viatge per copsar el perill d’un món que anul·la la 

individualitat dels pobles i que converteix la cultura en moneda de canvi.

Lluís Galter 
Sánchez  
(Figueres)
La substància
Audiovisual
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L’any 2014 es va commemorar el 25è aniversari de la mort de Salvador Dalí. 

Aquest projecte proposa recuperar la seva memòria a través dels sons de 

l’Empordà, la música i la combinació de diferents disciplines artístiques. La idea 

que presenta inclou així mateix un projecte de creació col·lectiva i de divulgació 

de la pràctica musical i artística que utilitza els anomenats enregistraments de 

camp (gravació dels sons de l’entorn) com a material de partida.

L’objectiu de la proposta és promoure la creació i la difusió musical 

contemporània i les pràctiques artístiques pluridisciplinàries a través d’una 

relectura i interpretació de l’univers de Salvador Dalí, lligat al paisatge i l’entorn 

empordanesos.

El projecte comprèn, d’una banda, la creació, per Ariadna Alsina, d’una 

composició musical electroacústica feta a partir de sons enregistrats a la ciutat 

de Figueres i en diferents indrets de l’Empordà i, de l’altra, un seguit de tallers 

pedagògics impartits en diversos centres de la ciutat amb l’objectiu de crear 

una pràctica disciplinària basada en el so i en la música feta a partir de la 

manipulació d’enregistraments sonors. 

També es convida diferents artistes de disciplines vàries a participar en un labo-

ratori de creació.

Ariadna Alsina 
Tarrés  
(Castelló d’Empúries)
Escarxofffes... retrats sonors de 
l’univers dalinià
Instal·lació sonora multidisciplinària
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Aquest projecte es basa en un treball de recuperació etnològica de materials  

i matèries per fer-ne escultures pobres, molt pobres. Per treballar fins a 

l’obsessió, sense fer soroll, pensant, en silenci, invisibles, en comunitat, 

conversant amb la gent i compartint.

L’escultura és una tècnica recurrent en l’artista, però aquest cop sent l’impuls de 

pensar-la, d’aprofundir en l’obsessió pels objectes, els materials, les recuperaci-

ons, els significats i alguns processos que troba fascinants de l’arquitectura més 

pobra, de la cultura popular i dels oficis de tota la vida.

Amb el projecte Quatre rocs, un cabàs de fems i un grapat d’or, Jordi Mitjà 

pretén sintetitzar aquests interessos en obres i accions que dialoguen amb els 

elements textuals creats específicament per a una possible exposició/edició.

L’objectiu de la proposta és apamar un territori, l’Empordà, fent servir una al-

químia molt especial entre els materials i les tradicions que conté. El projecte 

vol examinar, entre altres, la materialitat dels llocs i les seves particularitats —

per alterar-les—, la quotidianitat de les coses i de les persones que l’habiten, 

els conceptes d’infralleu i ultrapesat, les idees de microimmensitat  

o macrodensitat i les tradicions que reafirmen la nostra identitat com a poble.

20
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Jordi Mitjà  
(Figueres)
Quatre rocs, un cabàs de fems  
i un grapat d’or
Arts visuals
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El projecte Circant l’Empordà consisteix a produir un espectacle de circ  

i música en directe. L’obra és una mirada a l’Empordà, vist a través dels seus 

personatges més sorprenents i emblemàtics, en què el circ s’utilitza com a 

element dinamitzador.

L’objectiu del projecte és dur a terme la creació, la producció i la presentació 

de l’espectacle de circ.

Aquest crea un petit recorregut per l’imaginari col·lectiu de la nostra terra, un 

reconeixement als que ens han precedit (Frederic Macau, Josep Ministral, Pep 

Ventura, Salvador Dalí, Maria Àngels Anglada) i als elements que han fet de 

l’Empordà una terra present en l’imaginari de la península Ibèrica. L’Empordà 

com a terra de pas i acolliment, un indret en què els lligams culturals  

i emocionals amb altres terres i pobles es poden sentir a través de la música en 

directe, que ens transporta pels camins invisibles de la memòria.

L’espectacle utilitzarà el símil de l’Empordà i la tramuntana tant metafòricament 

com físicament, entenent l’Empordà com un moviment real i figurat gràcies a 

la seva idiosincràsia, i es basarà en equilibris acrobàtics (equilibris mà a mà) 

verticals i equilibris sobre objectes que s’acompanyaran de música de diferents 

compositors empordanesos interpretada amb instruments tradicionals i clàssics. 

Maria Camats 
Malet, 
Jaume Delclòs 
Ayats 
i Laura Morales 
Pérez 
(Catalunya)
Circant l’Empordà
Espectacle de circ



89

Aquest treball musical gira entorn de la memòria històrica i popular i estableix 

un paral·lelisme entre les ciutats de Figueres i Gernika, ambdues víctimes de 

cruents atacs aeris feixistes durant el període de la Guerra Civil. 

Entre els anys 1938 i 1939, el feixisme i el nazisme van descarregar tota la seva 

crueltat sobre Figueres i la seva gent a través d’atacs executats per l’aviació 

italiana i la legió Còndor. Hi van perdre la vida, oficialment, prop de 300 

persones i es va destruir un 26 % dels edificis de la ciutat; tot indica, però, que 

les víctimes mortals podrien haver estat moltes més.

Aquest projecte ha estat creat per artistes de Figueres amb la voluntat de 

difondre els fets històrics, a fi que les noves generacions de figuerencs  

i empordanesos siguin conscients dels cruents episodis històrics que han dut la 

ciutat a ser considerada la Gernika catalana. 

També vol establir ponts de cultura i memòria amb Gernika i, en concret, amb 

el seu Museu de la Pau.

[L’any 2013 es complia el 75è aniversari de l’inici dels bombardeigs de l’exèrcit feixista 

sobre Catalunya, i el 2014 es commemorava el 75è aniversari de la retirada republicana.]
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Joan Josep Bosch 
Rescalvo  
(Figueres)
Figueres-Gernika
Edició discogràfica
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El desenterrador és un procés d’investigació dut a terme per un equip multidisci-

plinari que s’implementa en una sèrie de residències tallers, en diferents llocs de 

Catalunya, Espanya i l’Amèrica del Sud, en un camí que va des d’allò més local 

fins a un àmbit més internacional i que ha de culminar amb la creació  

i l’estrena d’una peça escènica.

El projecte vol posar la mirada en la paraula, en la seva corpologia i en 

la relació que té amb el cos i l’acció. Com el seu nom indica, es tracta de 

desenterrar paraules en sentit real i figurat, és a dir, de treballar amb paraules 

en desús, paraules el significat de les quals ha canviat i paraules tabú. La 

corpologia de les paraules és aquella propietat que tenen no només de crear  

i designar el món físic, sinó també de generar un món ètic, un sistema polític  

i un ordre social.

Aquest projecte vol indagar l’estreta i canviant relació que s’estableix entre les 

paraules i el seu ús i les accions que se’n deriven. Una relació d’anada  

i tornada que dona sentit i cos a la nostra manera d’habitar el món.

En uns moments com els actuals, en què sembla que el llenguatge tendeix a 

la simplificació, a la sinterització (via tecnologia) i a una certa globalització, el 

propòsit és aturar i observar aquest procés amb deteniment per mirar-nos  

i mirar d’entendre tant el procés pròpiament dit com les seves conseqüències en 

els nostres cossos i la nostra forma d’accionar.
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Sofia Asencio 
Aznar  
(Elx)
El desenterrador
Recerca



93

20
13

Figueres sota el foc és un projecte de creació artística que s’emmarca dins 

l’àmbit de la fotografia i que té la vocació de convertir-se en una exposició 

itinerant d’obres fotogràfiques.

La idea de Figueres sota el foc neix de l’experiència personal de l’artista amb 

persones que visqueren la Guerra Civil, i de la coincidència en el temps del 

record d’aquestes persones i una revisió històrica dels bombardeigs que van 

patir les ciutats catalanes, entre elles Figueres. Aquests fets, juntament amb la 

redescoberta del refugi antiaeri de la plaça del Gra de Figueres, mouen l’artista 

a treballar el projecte amb l’objectiu de recordar-los i representar-los d’una 

manera al·legòrica mitjançant les eines de la fotografia i la postproducció 

digital.

El propòsit del projecte és crear cinc obres fotogràfiques que, al·legòricament, 

representin i evoquin el dolor i l’impacte dels bombardeigs a la Figueres 

republicana durant la Guerra Civil Espanyola.

S’opta per cinc obres perquè aquesta és l’edat de la víctima de menys edat 

identificada a Figueres, segons les dades recollides en el projecte Barcelona 

bombardejada, promogut pel Memorial Democràtic de la Generalitat de 

Catalunya. 

Les imatges estan pensades per ser exposades en itinerància en espais públics 

de la ciutat de Figueres.

Mònica Fernández 
Quintana  
(Figueres)
Figueres sota el foc
Fotografia
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El projecte es basa en un seminari de dos dies de durada amb diverses 

presentacions —a càrrec dels artistes visuals Domènec, Jordi Mitjà, Rafel 

G. Bianchi i Regina Giménez i de l’arquitecta Sílvia Musquera— de casos 

d’estudi concrets que tenen a veure amb l’arquitectura de l’Empordà, ja sigui 

moderna o derivada d’unes condicions sociopolítiques que associem amb la 

«modernitat». Dins del programa del seminari, s’organitzen visites guiades per 

part dels artistes a alguns dels casos d’estudi. Això permet oferir als assistents la 

possibilitat d’observar i experimentar d’una forma diferent les problemàtiques 

que es tracten i, alhora, reivindicar aquestes visites com una manera de 

fer apartada de les tradicionals rutes culturals que solen formar part dels 

programes turístics.

Com a segon pilar principal del projecte, durant el seminari es presenta una 

publicació que recull el material d’arxiu de les presentacions (fotografies, docu-

ments, etc.) així com textos teòrics que analitzen cada un dels casos d’estudi. La 

publicació serveix per oferir una lectura en profunditat dels temes tractats  

i es converteix en un material de referència per discutir de manera teòrica, però 

també poètica, el patrimoni de l’Empordà.

Amb Cas d’estudi: l’Empordà es volen analitzar quatre casos d’arquitectures 

que van ser construïdes per interessos socioeconòmics o polítics i que han estat 

desconstruïdes o abandonades: els Apartaments Delta Muga (Empuriabrava), el 

Club Med (cap de Creus), Radio Liberty (Pals) i la Jonquera.

Rosa Lleó 
i Zaida Trallero  
(Catalunya)
Cas d’estudi: l’Empordà
Jornades sobre arquitectura i art 
contemporani
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Pedres, plantes i animals, teixits urbans, personatges il·lustres, turistes, arquitec-

tures, monuments, el castell de Sant Ferran i els jugadors de whist, la llum de 

l’Empordà, l’horitzó, moviments quotidians, accions extraordinàries, els clubs 

de la Jonquera, moments fugaços, fronteres i límits, el mar, la Costa Brava, 

Empuriabrava, el surrealisme, Dalí, Portabella i la tramuntana. Paisatges.

El propòsit d’aquest projecte és abordar i brodar el paisatge comú de Figueres 

i l’Alt Empordà en el seu sentit més ampli. Per mitjà del brodat, una tècnica 

minuciosa, delicada i vinculada a les tasques de la llar, es busca interpretar 

el concepte de paisatge des d’un criteri de contemporaneïtat, teixint i recreant 

noves connexions i nusos entre espais públics i paisatges de la zona i com els 

habitants, els turistes o simples espectadors recorren, viuen o, inclús, obliden 

certs indrets d’aquests paisatges.

La idea d’apropar-se al paisatge des del brodat, una tècnica lenta i delicada, 

allunyada de la immediatesa tecnològica i de la producció massiva d’imatges, 

respon a la proposta de relectura i aproximació a l’experiència de paisatge 

plantejada per Michael Jakob.

L’objectiu és utilitzar la investigació i l’experimentació amb una tècnica pacient 

per estudiar, analitzar i representar el paisatge en tota la seva dimensió.

Manel Quintana 
i Caralt  
(Barcelona)
Paisatges brodats
Instal·lació artística
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Nova esplendor és un projecte videogràfic creat específicament per al Centre 
d’Art Contemporani de Barcelona - Fabra i Coats. Partint del recurs de simular 
una realització televisiva, en aquest cas propera a la gala musical, es presenta 
la posada en escena de quatre cançons concebudes per l’artista: Les xarxes, 
Port de la Selva, Això que sona és nostre i Nova esplendor. Interpretades per 
Josep Xortó + The Congosound, les peces s’encadenen l’una darrere l’altra 
amb la voluntat de simular una actuació en directe, més que no pas una 
successió de videoclips.

Les cançons —i, per extensió, la música— han estat sempre presents en la 
trajectòria de l’artista, si bé en aquesta ocasió no són el motor d’un procés 
d’investigació o un recurs ambiental complementari. Aquí, pugen a l’escenari 
i adquireixen entitat pròpia, sense estar subordinades a res i evidenciant que 
sorgeixen en igualtat de condicions d’un mateix univers creatiu personal. 

No és gratuït que Genís Segarra (aquí en la formació Hidrogenesse) torni 
a aparèixer en aquest treball, com va fer l’any 2000 a Supercampeón, 
reinterpretant Això que sona és nostre, ja que és un autor que participa 
d’aquesta mateixa idea polisèmica, desinhibida o, si es vol, «expandida» de la 
música. 

En aquest cas, les cançons i la seva posada en escena serveixen per crear 
dispositius de contingut, per entendre-les com a format artístic, per explorar les 
seves possibilitats creatives i, també, per seguir parlant de la joventut, de les 
convencions, de com ens relacionem, de l’art i els miratges de la fama... Del 
desencant i la nostàlgia.

Carles Congost  
(Olot)
Nova esplendor
Vídeo



103

Bona nit és un projecte audiovisual sobre la immigració que es planteja des 
d’un punt de vista insòlit i universal: la cançó de bressol.

El projecte té com a punt de partida la recerca de cançons de bressol

en espais urbans amb un alt índex d’immigració, prenent com a base barris 
multiculturals de Salt, Figueres i Perpinyà i amb les dones com a protagonistes.

L’objectiu és treballar a partir de la compilació i l’anàlisi dels continguts orals 
que les persones immigrades transmeten als seus fills a través de les cançons 
per adormir els infants, petites grans històries que destaquen per la seva poesia 
i simplicitat. Es tracta d’establir sinergies entre totes les persones i cançons 
recopilades i d’acostar cultures compartint quelcom d’íntim i màgic: allò que la 
mare, el pare o la iaia cantaven abans d’anar a dormir.

Bona nit pretén recercar en els viatges i paisatges interiors de cada persona, 
traçant recorreguts entre la memòria i els trajectes geogràfics dels fluxos 
migratoris, espais d’intimitat i protecció entre mare i fill, visualitzant indrets de 
l’ànima.

El resultat visual és un triple retrat: un treball entre el rostre de la mare/dona 
que canta la cançó de bressol, un retrat exhaustiu dels espais (buits) que els 
fills habiten i la imatge televisiva del fenomen de la immigració. Tot, partint de 
la cançó/història com a narració (pista sonora), protagonista i eix principal del 
projecte.

Ivó Vinuesa Rocher  
(Barcelona)
Bona nit
Audiovisual
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El sabater d’Ordis: la llegenda del fill de la tramuntana és un projecte concebut 
per adaptar a llargmetratge la Balada del sabater d’Ordis, una de les obres 
cabdals i més conegudes de l’escriptor i poeta figuerenc Carles Fages de 
Climent, basada, a més, en fets reals ocorreguts a la comarca de l’Alt Empordà 
durant el primer terç del segle XX. Balada del sabater d’Ordis és un llarg 
poemari estructurat en quartets encreuats formats per decasíl·labs perfectes 
i amb un quintet al final de cada cant; consta de quatre cants —titulats «Els 
camins», «La passió», «La mort» i «Elegia»—, un epitafi i un epíleg de Salvador 
Dalí.

El projecte consisteix a filmar la història d’Antoni Iglesias amb llibertat creativa, 
però també amb responsabilitat, sensibilitat i respecte per l’obra original de 
Fages de Climent, la cèlebre Balada del sabater d’Ordis, guanyadora dels Jocs 
Florals del 1953 i prologada per Eugeni d’Ors, un altre clàssic de la literatura 
catalana moderna. Amb la seva obra, així doncs, Fages proporciona el primer 
esborrany de guió d’un viatge únic per les terres de la comarca: Ordis, Fortià, 
Vila-sacra, Castelló d’Empúries i Figueres. Una història que, tot abraçant el 
surrealisme i les visions oníriques genuïnament lligades a la seva ment  
i a l’Empordà, reivindica el territori com el gran plató de gravació que és.

La Ceba Films  
(Figueres)
El sabater d’Ordis: la llegenda del fill 
de la tramuntana
Pel·lícula
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Encara avui dia, en moltes cultures orientals la papallona es considera 
l’encarnació de l’ànima, i en la nostra, l’origen grec de la paraula papallona 
(psyché) també vol dir ‘esperit’ o ‘ànima’.

Segons explica Homer, la psique surt volant de la boca del que perd la vida 
com si fos una papallona. 

El temps de la papallona reflexiona sobre el canvi, l’evolució i el camí que 
fem per arribar-hi; sobre saber deixar anar i deixar enrere per iniciar una nova 
trajectòria.

Si observem la natura, en la metamorfosi de la papallona trobem una relació 
amb la nostra recerca personal i artística; una relació amb molts moments de 
la vida, amb episodis curts, amb històries inacabades, totes amb un element 
comú que pot ser un moviment, un so referent que ens recorda i ens transporta 
a un temps passat mentre continuem component en l’instant, mantenint-nos en 
el temps present.

Partint de l’observació de la qualitat del moviment que pren consciència 
del temps i de l’espai, aquesta proposta és la representació escènica de la 
necessitat d’estar i de viure en l’«ara» i en l’«aquí» a través del moviment i la 
música.

Col·lectiu El Paller  
(Castelló d’Empúries)
El temps de la papallona
Dansa i audiovisual
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Google Street View amplifica la nostra visió del món perquè ens permet 
acostar-nos i aprofundir en unes realitats a les quals, altrament, tindríem una 
difícil aproximació. Utilitzant aquesta plataforma, el projecte pretén documentar 
d’una manera exhaustiva i sistemàtica els rostres de les noies que apareixen als 
vorals de les carreteres de l’Alt Empordà quan hi fem un passeig virtual a través 
de Street View.

L’objectiu és, per tant, visibilitzar i propiciar la reflexió entorn d’aquesta proble-
màtica endèmica a la comarca i a tot el país en general; alhora, es vol fer 
èmfasi en el paper que Google exerceix en la societat actual, modificant, 
per exemple, realitats i estats d’opinió només amb la simple alteració de la 
informació continguda en el seu big data accessible al gran públic.

Per a l’artista, finalment, també representa un repte afrontar el paper 
documental de la fotografia des d’un punt de vista completament nou per a ell, 
com és a través de les imatges preses per Google, seguint així el camí d’altres 
fotògrafs —entre ells Jon Rafman— que han obert aquesta interessant via.

En les fotografies no apareixen d’una forma directa les dades de geolocalització 
de les diverses ubicacions de les noies; l’obra, però, sí que conté aquestes 
dades al dors. 

Roger Serrat-Calvó  
(Olot)
RGB portraits
Instal·lacions artístiques i fotografia
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El mirall de l’Heure Bleue parteix del projecte previ L’Heure Bleue dut a terme 
a Sant Martí d’Empúries, bressol de l’Empordà. En aquest treball, la natura i el 
paisatge únics d’aquest entorn són el centre de la recerca artística. 

La Casa Forestal de Sant Martí d’Empúries no disposa d’un espai de taller 
pròpiament dit, per això ha calgut trobar una solució a l’hora de desenvolupar 
aquest repte pictòric. 

A la part més alta de l’edifici hi ha un terrat/terrassa espectacular des del qual 
es pot contemplar, banyats pel vent i la llum, tota la badia de Roses, el poble de 
Sant Martí d’Empúries i l’Escala. 

Sota el cel obert, aquest «taller sense sostre» és el millor lloc per dur a terme el 
projecte L’Heure Bleue. Davant d’aquest panorama, l’artista interpreta totes les 
heures bleues de l’albada i el capvespre, sota la pluja o enmig del vent,  
i treballa en aquestes condicions durant tres mesos. 

L’emoció davant del paisatge i l’experiència viscuda és el que crea la necessitat 
de compartir-ho, avui i demà, aquí i més enllà.

Sembla just, respectuós i imprescindible, doncs, iniciar la itinerància de 
l’exposició El mirall de l’Heure Bleue a la ciutat de Figueres, capital de l’Alt 
Empordà.

Xavier Escribà  
(París, França)
El mirall de l’Heure Bleue
Arts visuals
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De boca en boca pretén crear una cartografia sonora de la ciutat de Figueres 
sense utilitzar els mecanismes tradicionals de recollida de paisatges sonors. 

El projecte es planteja com un procés d’investigació i documentació de 
paisatges sonors parlats. Això vol dir que l’objectiu documental de la proposta 
s’articularà a partir d’entrevistes i narracions orals que expliquin, descriguin  
i relatin el paisatge sonor de Figueres. 

El propòsit és, per tant, crear un arxiu de memòria oral sobre el paisatge 
sonor basat en entrevistes a un col·lectiu variat de ciutadans i veïns de 
Figueres: agents culturals, activistes, músics, artistes, escriptors, poetes, etc. 
Les entrevistes, enregistrades en format d’àudio, formaran part d’un corpus 
documental que es formalitzarà en una instal·lació interactiva. Aquesta 
instal·lació permetrà que els visitants ampliïn l’arxiu de testimonis orals a través 
d’un sistema interactiu i participatiu.

La pretensió, amb aquest procés de recollida de la memòria oral col·lectiva 
d’una realitat sonora concreta, és crear un núvol de reflexions parlades sobre 
el paisatge sonor. En conjunt, les gravacions formen un retrat sonor del territori 
en qüestió. Aquest «núvol de veus» tindrà la seva versió metafòrica en una 
instal·lació sonora.

Eduard Comelles  
(Barcelona)
De boca en boca 
Instal·lació sonora interactiva

20
14



115115

2016

Jordi Puig Castellano. Costa Brava. Cartes postals dels 60-70’s
Mònica Campdepadrós i Enric Bardera. Cadiretes
Companyia Psicoproject en Moviment. In private
Arabel·la Fernández Suñer, Jesús Olivares, Lucía Salgado, Natalia Brzewska, Mariona Tuset, Ariana 
Barrabés i Anaïs Muñoz. L’arbre de la vida: música i dansa entorn de Felip Pedrell
Marta Sureda, Íngrid Guardiola, Gloria Vilches i Laura Ginès. Canal Som Joguines
Manel Gràvalos Olivella. Alfabet del paisatge
Rocco Muraro Giraud. Figueres transmèdia

117 
119 
121
123 

125 
127
129



117

20
16

El projecte de Jordi Puig proposa crear un relat purament visual a partir d’una 
recerca sistemàtica sobre la imatge turística difosa a través de les postals que 
es van editar a la Costa Brava a principis dels anys seixanta, amb l’arribada 
del turisme de masses. Aquest relat tracta de fer brollar tota una sèrie de 
significats ocults que, potser de forma inconscient, han anat sargint la trama 
icònica, propagandística i identitària de les nostres platges i viles turístiques. 
Però també parla de la cultura popular, del contrast entre tradició i modernitat, 
d’arquitectura i paisatge i de l’evolució de la postal com a forma d’expressió 
visual i escrita. I, finalment, vol identificar els fotògrafs que hi van treballar i les 
seves editorials.

Tot i ser un projecte d’arxiu, el material no ha estat fàcil de localitzar, ja que és 
massa modern o massa senzill per entrar encara als arxius o a les biblioteques. 
Per aquesta raó, el primer escull ha estat la localització de les postals i la 
creació de l’arxiu; un cop localitzades, el mètode busca establir un ordre  
a partir d’una llista de motius aleatoris basats en l’observació, la memòria i la 
catalogació.

L’artista acota la recerca amb tres paràmetres clars: les imatges han de ser 
en color, el període de temps se circumscriu a les dècades dels seixanta i els 
setanta i les imatges mostren les poblacions litorals de la Costa Brava, o algun 
indret més interior però important per al discurs, com ara la ciutat de Figueres.

Jordi Puig 
Castellano  
(Barcelona)
Costa Brava. Cartes postals dels 
60-70’s
Publicació
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Cadiretes sorgeix dels records compartits entorn d’un espai —la Rambla de 
Figueres—, un objecte —la cadira de lloguer— i un personatge —el cobrador 
del lloguer de les cadires, popularment conegut com en Cadiretes.

Encara que el lloguer de cadires ja existia el 1896 (La Rambla de Figueres, de 
Josep M. Bernils i Mach), va ser des de finals dels quaranta del segle passat 
quan es va mantenir de forma regular. Diverses generacions de figuerencs van 
utilitzar aquest servei, primerament amb cadires plegables de fusta i els últims 
temps, en la dècada dels setanta, amb cadires metàl·liques.

Cadiretes és un projecte creatiu amb un triple vessant: un treball previ de 
recerca sobre els inicis i l’evolució del servei de lloguer de cadires; una 
intervenció artística participativa en l’espai públic consistent a proposar 
l’execució de tres accions simultànies a la Rambla de Figueres, amb una 
intervenció en directe de deu cadires per part de deu artistes convidats, una 
instal·lació participativa i un concert de música a càrrec de la Jove Orquestra 
de Figueres; i, finalment, una acció expositiva al Museu de l’Empordà amb 
obres de Mònica Campdepadrós i Enric Bardera, els resultats de les accions 
artístiques dutes a terme a la Rambla de Figueres i una mostra d’elements de 
documentació obtinguts a partir de la recerca. 

Mònica 
Campdepadrós 
i Enric Bardera  
(Barcelona i Figueres)
Cadiretes
Arts visuals
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In private és el títol d’una creació de la companyia de dansa barcelonina 
Psicoproject en Moviment. Es tracta d’un projecte d’investigació sobre les arts 
escèniques del cos, el moviment i la dansa que té com a eix central el concepte 
d’intimitat i l’espai escènic efímer.

El concepte nuclear de la proposta és el comportament humà en el context 
de la intimitat. Què fem quan ningú no ens veu? Com ens comportem amb 
l’altre en la intimitat? Com és el jo que ningú no coneix i el jo que volem que 
coneguin els altres?

I una reflexió teòrica: la qüestió de la intimitat està molt present en la vida 
quotidiana i és de palpitant actualitat. Vivim temps de crisi de la intimitat 
i de triomf de l’extimitat. A ningú no se li amaga que, en el context actual 
de la nostra societat, el poder de l’espectacle i de l’aparença ha crescut 
desmesuradament a través d’unes tecnologies de la comunicació que són cada 
dia més extenses i intenses. Per això, ja des d’una perspectiva sociològica  
i cultural ens adonem de la importància que té la intimitat en les nostres vides. 

En aquesta creació, l’objectiu és mostrar a l’espectador allò que forma part de 
la nostra intimitat i que encara no ha estat exposat, exhibit, convertint-lo així en 
un voyeur. 

Cal dir que avui dia gairebé no en tenim cap, d’esfera privada, ja que no 
queda cap esfera on no hi hagi imatges, on no hi hagi alguna càmera.

Companyia 
Psicoproject en 
Moviment  
(Catalunya)
In private
Espectacle de dansa
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L’objectiu dels artistes és la creació, la producció, l’exhibició i la difusió d’un 
projecte artístic multidisciplinari que, partint d’un estudi seriós de les arrels 
populars de la cultura catalana, es reinverteix impulsant-la a una realitat 
contemporània i actual.

És l’arbre de la vida quotidiana, que enfonsa les seves arrels en la tradició 
passada, floreix en el present i dona els seus fruits en el futur.

El resultat visible del projecte és un espectacle de música, dansa i poesia d’una 
hora de durada.

Per fer possible aquest estudi rigorós del passat de la tradició és inevitable i im-
prescindible dirigir-se al personatge que va dedicar tota la seva vida a aquesta 
tasca. I no ho va fer com un científic, sinó amb la passió i la creativitat d’un 
músic enamorat de la tradició. 

Es tracta de Felip Pedrell i Sabaté (Tortosa, 1841 - Barcelona, 1922), 
compositor, pedagog musical, musicòleg i crític musical català. Capdavanter 
del nacionalisme musical a Catalunya, Pedrell establí els primers contactes amb 
la musicologia a escala internacional i fou el fundador dels estudis musicològics 
als Països Catalans i a Espanya.

Arabel·la 
Fernández Suñer, 
Jesús Olivares, 
Lucía Salgado, 
Natalia Brzewska, 
Mariona Tuset, 
Ariana Barrabés 
i Anaïs Muñoz  
(Catalunya)
L’arbre de la vida: música i dansa 
entorn de Felip Pedrell
Música i dansa
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El canal Som Joguines és una plataforma online per catalogar audiovisuals 
diversos sobre joguines, existents i de creació pròpia, que s’emmarca dins el 
projecte interdisciplinari Som Joguines de recerca i creació artística sobre els 
joguets.

Som Joguines té com a objectiu establir un diàleg entre el món de les joguines 
—en les seves múltiples dimensions— i la creació artística i el pensament. 
Concebut a partir d’una estructura de matrioixca (nina russa), el projecte parteix 
de la reflexió i la creació artística basada en les joguines, que es desplega  
i creix a través de diverses disciplines i del treball col·laboratiu.

El canal Som Joguines permet ampliar i classificar el contingut audiovisual del 
projecte i funciona com un contenidor de vídeos relacionats amb les joguines  
i catalogats a través de llistes de reproducció ordenades per àmbits temàtics  
i conceptuals.

A més, s’elaboren peces d’animació, realitzades amb joguines provinents de la 
col·lecció del Museu del Joguet de Catalunya de Figueres, que formaran part 
del canal Som Joguines i, en concret, de la llista de reproducció específica del 
Museu.

Les peces audiovisuals creades especialment per a la llista de reproducció del 
Museu es divideixen en dos grups: el primer consta de tres peces d’animació 
experimental amb joguines, de format breu, i el segon està concebut com una 
activitat lúdica per als usuaris. 

Marta Sureda, 
Íngrid Guardiola, 
Gloria Vilches 
i Laura Ginès  
(Catalunya)
Canal Som Joguines
Audiovisual
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L’alfabet del paisatge és una eina experimental que ha estat concebuda 
per recuperar la identitat paisatgística permetent l’expressió individual de 
l’experiència del paisatge.

La cartografia ens proporciona codis i elements gràfics per representar concep-
tes objectius i descripcions físiques, polítiques, econòmiques, etc. del territori. 
Amb aquestes eines es poden dibuixar mapes i representar paisatges. Les 
corbes de nivell, els pictogrames, els símbols i altres formes de representació 
fan possible expressar valors, dades, variables, quantitats, proporcions, 
tipologies, gradacions, característiques, accidents, particularitats, etc. Tot plegat 
ens permet disposar d’una aparent infinitat d’eines per explicar gràficament 
com són el territori i el paisatge que ens envolten.

Però cada cop adquireix més importància la percepció subjectiva de l’entorn. 
No existeix un sol paisatge. El paisatge és l’aspecte del lloc, la mirada personal, 
la distància que prenem respecte de la visió quotidiana d’aquell indret. La idea 
de paisatge es torna individual. Importa l’experiència personal, és a dir, la 
manera com veiem, interpretem, vivim, experimentem, utilitzem i comuniquem 
el paisatge.

El mapa esdevé subjectiu i emocional.

El projecte de l’alfabet del paisatge comporta la creació i el desenvolupament 
d’un llenguatge gràfic que permeti expressar aquesta subjectivitat. 

Manel Gràvalos 
Olivella  
(Portbou)
Alfabet del paisatge
Arts visuals
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Aquest projecte, que s’emmarca dins el context d’Internet i les xarxes socials, se 
situa en la confluència de l’art, les ciències socials, el periodisme i l’educació 
social.

Es tracta d’un projecte coral que necessita la participació ciutadana. L’objectiu 
és crear un documental col·lectiu transmèdia sobre Figueres i la seva comarca 
a partir de les vivències dels seus ciutadans. L’smartphone dels participants serà 
el punt de partida. A través d’aquest dispositiu, observaran el territori que els 
envolta per tal d’enregistrar la realitat física i social que el configura. 

La narració tindrà com a suports l’escriptura, la fotografia, el vídeo i l’àudio, 
i s’utilitzarà el telèfon per retratar la realitat i una constel·lació d’apps per 
difondre els continguts creats.

A mesura que el projecte avanci, es reflexionarà sobre diversos temes que for-
men la identitat personal i el paper que fem en el món, prenent com a punt de 
partida el territori en el qual estem immersos: l’Empordà. Amb un llenguatge 
pròxim i concret, s’elaborarà un retrat de la terra i la societat empordaneses; 
es dilucidarà la forma de les estructures socials que determinen la configuració 
social del nostre present; i també es prestarà atenció als principals conflictes 
socials de la comarca, amb l’objectiu que els usuaris i espectadors siguin 
capaços de formar-se’n una opinió fonamentada.

Rocco Muraro 
Giraud  
(Barcelona)
Figueres transmèdia
Projecte participatiu
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Aftersun és un projecte de recerca de vídeo experimental que parteix d’un fet 
real per construir, a través dels estiuejants que actualment ocupen els espais 
on van succeir els esdeveniments, una crònica imaginària d’aquell estiu. 
Combinant diferents gèneres i dispositius de posada en escena —des de la 
home movie fins a la ficció amb actors professionals i no professionals, passant 
pel documental observacional, l’entrevista clàssica i el making of—, es pren 
com a punt de partida el cas de René Herzig, el nen desaparegut, per dibuixar 
un relat a la deriva, esbossant personatges i situacions que sobrevolen de 
manera més o menys directa l’episodi.

Les imatges d’Aftersun estan enregistrades amb una de les primeres càmeres 
digitals domèstiques, establint així una nova relació entre el dispositiu de 
filmació i els estiuejants. La manca de paràmetres regulables manualment  
i el seu pes ultralleuger porten implícita una certa immediatesa lligada al desig 
de capturar moments fugaços per convertir-los en records (souvenirs), gairebé 
com una extensió dels propis ulls. El fet d’utilitzar aquest tipus de càmera amb 
una intencionalitat diferent genera unes imatges ambigües en què el temps, la 
posada en escena, el rostre o la conversa filmada adquireixen una dimensió 
alternativa que remet a allò conegut, quotidià o familiar, però impregnant-ho 
d’una certa estranyesa.
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Estudi Carmel: 
Aaron Sánchez, 
Lluís Galter, 
Oriol Cid 
i Albert Pons  
(Catalunya)
Aftersun
Audiovisual
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El projecte comença amb un accident (serendipitat) a partir del qual s’articula 
una proposta de recerca i creació per configurar un conjunt original 
d’escultures i murals executats en l’àmbit de la ceràmica.

Els murals i les aplicacions fets amb ceràmica, per regla general, estan vinculats 
a un encàrrec. No obstant això, i sense negar l’eficàcia i la importància dels 
encàrrecs, l’artista creu que el pes de la història no pot fer-nos renunciar  
a l’assaig de noves opcions.

Com es pot desvincular d’uns espais determinats la ceràmica aplicada  
a l’arquitectura? Podem pensar en escultures de caràcter antimonumental  
o experimental fetes amb ceràmica industrial? Pot l’escultura condicionar totes 
aquestes particularitats? Sens dubte, pot i ha de fer-ho sense complexos.

La proposta de Jordi Mitjà, més enllà d’aquesta «cuina» inicial, convida  
a desenvolupar unes obres que articulin tota una declaració. Una declaració 
basada en una idea que ha anat creixent recentment en el treball de l’artista: la 
d’imaginar com seran els fòssils del futur. Una idea escabellada, si es vol, la de 
fossilitzar el nostre present, accelerar alguns processos naturals i invisibles d’un 
futur molt llunyà i donar-los forma.

Però què és un fòssil? I com pot ser l’herència solidificada de les nostres socie-
tats? Aquest projecte intenta contestar algunes d’aquestes preguntes.

Jordi Mitjà  
(Figueres)
Llindar de fusió
Escultura
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El cau és un llargmetratge de 90 minuts de durada, rodat amb actors no 
professionals, que pretén mostrar el dia a dia d’un grup de nois i noies escoltes 
i la seva lluita per aconseguir un objectiu tan lloable com difícil: la integració 
en el grup de joves immigrants de la seva ciutat.

El cau representa els valors d’integració i tolerància que es volen transmetre 
amb aquest projecte. En poblacions amb gran pressió d’immigració, les zones 
d’esbarjo dels nens d’origen autòcton estan clarament diferenciades de les 
places i els carrers on juguen els fills dels immigrants. El cau fa de xarnera 
per aconseguir que aquests dos mons —tan distants i tan propers alhora— 
conflueixin i les barreres caiguin o, almenys, es facin una mica més baixes.

El projecte de llargmetratge El cau forma part d’un conjunt d’accions que prete-
nen utilitzar les múltiples possibilitats de la producció audiovisual per contribuir 
a millorar la situació de la població immigrant i a trencar les barreres que avui 
dia la separen de l’autòctona.

Els beneficis que es poden obtenir de la participació d’aquests nois i noies en 
un projecte com el que planteja Pere Solés són inqüestionables, tant pel que fa 
a la població immigrant com a l’autòctona. El cau vol ser un punt de trobada 
entre dos mons que, tot i compartir territori, viuen d’esquena.

Pere Solés  
(Girona)
El cau
Llargmetratge
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El projecte Umbracles és una línia de recerca actual del col·lectiu Playmodes. 
En la seva primera iteració, ha donat com a fruit un seguit de prototips a petita 
escala i construïts amb materials de poca qualitat, però que han servit per 
entendre les possibilitats formals d’aquest nou dispositiu.

Els umbracles són artefactes que estudien la relació entre els objectes i les om-
bres que aquests produeixen a través d’entorns de llum controlada.

Consisteixen en contenidors de volumetries, petits objectes disposats de forma 
estratègica que creen una composició escultòrica. A partir de la manipulació 
de la intensitat, el color i la posició de la llum s’aconsegueix que aquests petits 
objectes volumètrics projectin ombres; unes ombres que, projectades sobre la 
base dels umbracles, generen paisatges dinàmics de llum, ombra i volumetria.

Umbracles també és una exploració de les interseccions entre l’enginyeria de 
software, l’escultura i el disseny d’il·luminació. Aquesta obra té un difícil encaix 
en les categories clàssiques (pintura, cinema, escultura, arquitectura  
o performance).

Playmodes Studio  
(Catalunya)
Umbracles
Arts visuals 
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La cuina ha estat sempre el territori domèstic per excel·lència associat a les do-
nes. No obstant això, la professionalització del món culinari —la seva entrada 
en l’esfera pública— ha donat poca cabuda als personatges femenins.

Des dels llibres d’història fins als reality shows, des de les corts dels reis fins als 
grans xefs de la nouvelle cuisine, són sempre noms d’homes els que destaquen. 
Basant-se en un relat autobiogràfic i amb material d’arxiu de diferents èpoques, 
l’autora parteix de la seva història familiar —ve d’una família de cèlebres xefs 
que van marcar l’evolució de la cuina catalana i el seu avi va crear el Motel, 
un restau-rant emblemàtic de Figueres— per elaborar una lectura crítica i àcida 
sobre la tradició culinària i la invisibilitat del rol de les dones. 

La cuina dels homes es planteja com una exploració. Una exploració en la 
història, les imatges i la memòria personal amb la voluntat de resignificar 
un espai i la seva representació. Una relectura de l’arxiu que s’inspira en 
treballs com Semiotics of the Kitchen, de Martha Rosler, o Saute ma ville, de 
Chantal Akerman, en els quals les autores emprenien, ja als anys seixanta, una 
crítica desconstructiva de les formes de representació de l’espai domèstic, els 
seus límits i els seus objectes. És aquest mateix gest subversiu de resignificar 
els significants associats als «llocs femenins» allò que el documental busca 
recuperar.

Sílvia Subirós  
(Figueres)
La cuina dels homes 
Llargmetratge experimental
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