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ABSTRACT  

Les relacions interpersonals, les in-
terculturals, l’atzar i l’antropologia són 
les protagonistes de Cap de Sol, cor 
de muntanya i peus de riu, que treba-
lla els vincles interculturals des d’una 
perspectiva etnogràfica. Resignificant 
les eines pròpies de l’etnografia, les 
redissenyo i qüestiono per presentar 
les dades de forma humanista, no 
pas empírica. El propòsit dels dispo-
sitius dissenyats és generar empatia 
amb el context espai-temps del mo-
ment en què la informació fou reco-
pilada, sense extreure conclusions 
antropològiques de les cultures, sinó 
generant debat sobre els mètodes 
d’estudi i la nostra lectura d’aquests.

Las relaciones interpersona-
les, las interculturales, el azar 
y la antropología son las pro-
tagonistas de Cap de Sol, cor 
de muntanya i peus de riu (Ca-
beza de Sol, corazón de mon-
taña y pies de río), que traba-
ja los vínculos interculturales 
desde una perspectiva etno-

gráfica, las rediseño y cues-
tiono para presentar los datos 
de forma humanista, no empí-
rica. El propósito de los dispo-
sitivos diseñados es generar 
empatía con el contexto es-
pacio-tiempo del momento en 
que la información fue recopi-
lada, sin extraer conclusiones 
antropológicas de las culturas, 
sino generando preguntas so-
bre los métodos de estudio y 
nuestra lectura de ellos.

català

castellano

english Interpersonal relations, intrapersonal, randomness 
and anthropology are the principal characters from 
Cap de Sol, cor de muntanya i peus de riu (Sun 
head, mountain heart and river feet), working on 
intercultural links from an ethnographic perspecti-
ve. Not wanting to draw conclusions, I order, clas-
sify and present them not in an empirical look, but 
humanistic. The purpose of the designed displays 
is to connect with space-time context from the mo-
ment the information was captured, by emerging 
new questions about study methods and our gaze 
of these, instead of drawing final conclusions.

abstract
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FONAMENTS PROCESSUALS  

«QUI VA AL 
DESERT 
NO ÉS UN 
DESERTOR»

«QUI VA AL  
DESERT ÉS,  
SOBRETOT  
UN  
RESISTENT»2 

2 Esquirol, J.M., 2015. La resistència íntima: Assaig d’una filosofia de 
la proximitat. 8a ed. Barcelona: Quaderns Crema.

fonaments processuals
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FONAMENTS PROCESSUALS  

En aquesta investigació qüestionaré la metodologia de 
l’antropologia per llevar conclusions culturals a través de 
dades extretes de l’observació i interacció amb comunitats 
de contextos concrets. Aquests vincles, justament, seran 
l’essència de la investigació i els propis elements a través 
dels quals obtindré dades i conclusions sobre col·lectius. 
Seran relacions interculturals establertes entre una per-
sona desconeguda i jo, de manera que, per part meva, hi 
participarà l’humor, en tant que estratègia de sostracció 
d’informació. D’altra banda, l’atzar definirà la majoria de 
decisions (no)preses durant aquest projecte i les anècdo-
tes i experiències viscudes de forma aleatòria.

Per proposar una mirada crítica sobre la metodologia 
etnogràfica, trobo coherent emprar-la i replantejar-la per 
poder-hi trobar les mancances i virtuts. De manera que, 
a través de les tres eines principals de l’etnografia —el 
diari de camp, les entrevistes i el treball de camp— les 
utilitzo en tres formes diferents. Faig ús del diari de camp 
de l’exacta manera per a la qual s’ha dissenyat. Afegeixo 
capes de complexitat i informació a les entrevistes. I, fi-
nalment, capgiro totalment la metodologia del treball de 
camp. D’aquesta manera treballo des d’un testatge de l’ei-
na original, també des d’una hipotètica millora i, finalment, 
des d’una transformació total de la inicial.

Tot aquest mètode ha estat posat en circulació al llarg 
de tres viatges en tres continents diferents. Tots han tingut 
la mateixa durada i han partit d’un parell d’indicadors: He 
viatjat sola, amb baix pressupost i amb les eines que es 
van emprar prèviament dissenyades. Com relatava més 
amunt, les dades han estat extretes gràcies a unes eines, 
però la matèria d’on s’han extret és dels vincles intercultu-
rals. Parlo de diàlegs entre humans, en forma verbal, com 
també de diàlegs on el meu tarannà i modus operandi, 
evidentment propi d’una cultura i un entorn concret, ha 
rebut un xoc a través de quotidianitats, reaccions i formes 
d’operar pròpies del lloc, que engloba elements mateixos 
de la geografia i climatologia, però també de construccions 
humanes inanimades.

Aquest tarannà propi ha influït també en les dades que, 
des de la subjectivitat, han florit en un mode concret i que, 
si fos extret per una altra persona, no hauria sorgit de la 
mateixa manera. És per això que al llarg del projecte no he 
extret conclusions antropològiques de les dades, sinó que 
he tractat les dades per no distingir la meva relació sub-
jectiva amb la creació i l’alteració d’aquestes. En aquest 
sentit, el meu humor ha format part de la investigació en 
tant que en soc la investigadora i, per tant, conductora 

d’aquests vincles que comentava anteriorment.
La metodologia antropològica té una lectura empirista 

de les dades, qüestió que considero que deixa de costat el 
fet humanista que tenen les ciències socials: les persones. 
Com a persones canviants, agents individuals i col·lectius 
també variables, és difícil concloure amb hipòtesis deter-
minants. Totes les afirmacions sobre cultures no poden ser 
resolutives ni terminants, sinó que s’haurien de revisar i 
qüestionar constantment, justament pels factors de canvi 
i de subjectivitat que explicava més amunt (edat, època, 
components del col·lectiu, persona investigadora) i que fa-
rien dissemblant cada investigació i conclusions proposa-
des. Precisament per aquesta qüestió, poso en dubte les 
eines que utilitza aquesta ciència d’estudi cultural i humà:

Reconec constantment la meva subjectivitat.
No només a nivell ideològic, sinó en posició inter-

seccional i, per tant, política i social.
La creativitat de bracet amb la intel·lectualitat. «L’art 

explica qui som perquè la nostra existència és artifi-
ciosa»3.

Dissenyo els meus propis dispositius per guiar la 
investigació i facilitar la mirada.

Reconec la meva cultura i el meu origen i són part 
de la investigació en tant que n’és la base per contras-
tar entorns.

No obvio l’atzar com a mediador dels successos. Ni 
l’humor. No adopto el paper de persona seriosa: no 
rebutjo la part humana del procés.

3 Salami, M., 2020. Sensuous Knowledge: A Black Feminist Approach for 
Everyone. 1st ed. Nova York: HarperCollins Publishers, p.13.

⚀
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«QUÈ 
   SE 
N’HA 
FET, 
 DE l’amor 
       AL 
PROÏSME?»

el simulacre
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Agost i Grècia eren el context escollit per a fer el primer viatge amb la meva 
pròpia companyia. Una motxilla de 15 L i unes sandàlies lligades eren tot el 
meu equipatge, durant deu dies. Sabent que no tenia gaire espai vaig pensar 
que una bona eina per recol·lectar tota l’experiència seria un diari; M’enduia 
amb mi una llibreta buida que començaria a escriure durant el vol d’anada a 
Grècia. No hi volia passar cap filtre, ni imposar-me cap norma, volia escriure 
quan volgués escriure.

Sabent que allò seria el primer contacte amb el qual seria el treball final de 
grau, volia sentir-me còmoda i amb espai per viatjar amb llibertat, però sense 
perdre el rumb de l’objectiu creatiu. Així va ser, doncs, com vaig començar 
a escriure distingint allò que vivia d’allò que ideava. En negre les vivències, 
en blau les idees. D’aquesta manera podia percebre quins moments o quins 
estímuls em conduïen a generar troballes creatives.

L’objectiu global del viatge era aprendre de quina manera havia de moure’m 
per l’espai per trobar persones, però que no fos un viatge turístic i únicament 
i prioritària d’aprenentatge personal, sinó que la ruta facilités espais de tro-
bada i em proporcionés perfils de persona molt diversos. La mirada d’una 
investigadora en un espai desconegut implicava un volum de xocs, preguntes 
i discrepàncies que, des de la mirada turista passen per alt, i es queden en 
un pla d’anàlisi estètica i part d’un escenari amb attrezzo i actors/actrius. Les 
troballes i descobertes de persones van ser innumerables, petites converses, 
extenses converses, parlant en un idioma que no ens és natiu, també entre 
passatgers o locals. Buscant donar-me un cop de mà o buscant entendre’m. 
A vegades tan sols converses gesticulars: al transport públic cedint-nos el 
pas, al restaurant amb somriures còmplices per vergonya aliena, sentint-nos 
afortunats de viure la mateixa posta de sol a la coberta d’un ferri… Algunes 
d’aquestes acaben amb comunicació verbal. Les altres són mirades, gestos i 
somriures que es repeteixen una bona estona. Hores, a vegades.

I de cop, se’m presenta el Platon —curiosament no és un nom popular, és 
només que té un pare malparit, segons ell— i tots dos sentim una fortíssima 
connexió. Podria jurar haver-me enamorat d’ell. Però és clar, jo marxaria a 
una illa uns quants dies i ell seguiria amb la seva vida. Sabíem que finalitzaria 
aviat, fet que accelerava els esdeveniments i que omplia de comiat tota l’es-
tona que compartíem.

Mentre esperava el ferri que em portaria a una petitíssima illa —Íos— pen-
sava en què significava tot allò. Si només m’agradava per ser grec, si jo m’hi 
hauria fixat si el trobés per Barcelona amb l’etiqueta de guiri, si ell em veia com 
això, com una guiri, si la intensitat, el context viatge i la finitud de l’experiència 
incrementaven la passió i el romanticisme. I vaig pensar «un amor a cada 
port». Un amor, no necessàriament romàntic, allà on vagi. 

Però, on vaig?

0 1 7
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MARC TEÒRIC  

marc teòric

003

4 Pater, R., 2016. The Politics of Design, A (Not So) Global Manual for 
Visual Communication. 6ª ed. Amsterdam: BIS Publishers, p.99.

RACES  
OR RELIGIONS 
ONLY AFFIRMS  
STEREOTYPES  
AND PREVENTS  
A BROADER  
UNDER– 
STANDING»4

«CULTURES ARE SO COMPLEX THAT  
CATEGORISING THEM INTO  
REGIONS,        COUNTRIES, 
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MARC TEÒRIC  
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→ En aquestes tres es-
feres hi ha els tres 
grans conceptes que mo-
tiven a desenvolupar el 
projecte: l’etnografia, 
el disseny i els viat-
ges. Entre aquests tres 
elements hi troben les 
unions, que ens serviran 
de subjectes d’investiga-
ció: les dades, les re-
lacions interculturals i 
l’experiència personal. 
Aquests sis elements con-
formen Cap de Sol, cor de 
muntanya i peus de riu; 
el treball d’investigació
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MARC TEÒRIC → per què viatjar

«El que és cert en el temps no ho és menys en l’espai» 
(1999). Així parlà Lévi-Strauss de la cultura i la seva per-
durabilitat quan feu referència a l’evolució de les cultures 
i quin pronòstic preveia sobre l’homogeneïtat d’aquestes. 
El valor de les cultures, des d’uns anys enrere, m’ha anat 
despertant interès a causa de la desconeixença i llunyania 
(física i metafòrica) de la meva òrbita habitual.

No havíem anat mai gaire lluny, amb la família, de viat-
ge. No sé si per pressupost o perquè el convenciment d’un 
interès cultural estatal era real, cada any viatjàvem per 
Espanya durant la Setmana Santa o la primera quinze-
na d’agost. A l’estranger hi havíem anat tres vegades, els 
països més pròxims, el màxim possible, però ja complien 
amb la condició «estranger». Així va continuar sent fins 
que l’any 2017 qui era la meva parella em va treure a fer 
un volt pel Japó. No sé si pel xoc, per la primícia, per la 
meva curta edat o per l’espectacle sensorial i emocional 
que tot plegat em suposà, la qüestió és que —i tornant a 
Lévi-Strauss—, possiblement se’m va fer xocant justament 
per la contraposició cultural que es presentava5, però al 
mateix temps resignificava i revalorava la cultura a la qual 
pertanyo per comparació amb l’observada en aquell mo-
ment. I aquí em vingué un plantejament: ¿Estava admirant 
la cultura japonesa per si mateixa o, en canvi, estava ad-
mirant la cultura japonesa i la catalana al mateix temps?

Aquí començà una il·lusió per viatjar que mai no havia 
sentit i que, a mesura que he anat visitant, més he nodrit 
la meva biblioteca personal de gastronomia, art, relacions 
socials, independència i autonomia, urbanisme, política i 
d’altres… ¿Com pot ser recol·lectat tot el que una aprèn 
i s’enduu d’una relació amb una cultura aliena? De quina 
manera, si cada cop que un amic ens diu que ha anat 
a Tailàndia ja no ens sorprèn i les seves anècdotes ens 
semblen llunyanes, apàtiques, avorrides i tòpiques? I aquí 
m’agradaria aterrar, per uns moments; L’empatia per allò 
que tots vivim es guanya en el mètode de narració —o 
d’exposició—, no en la transcendència d’allò viscut. Jus-
tament Esquirol escriu el següent quan diferencia el si ma-
teix de l’un mateix:

Per què viatjar
003.1

5 Claude Lévi-Strauss, Raza y cultura, Altaya, Madrid, 1999, p.38.

«Continuem amb el mateix setge, triplement reforçat: 
per una divulgació científica mal feta i païda encara pitjor; 
per una nova fascinació pantallitzada i per un jo consumi-

dor i patologitzat. Un exterior prim i un interior dèbil farcits 
de grandiloqüència que duen a un empobriment en les 
formes d’experimentar la vida. Per això s’expliquen moltes 
anècdotes i «aventura» mentre que escasseja la transmis-
sió de l’experiència»6.

Els oncles que ens ensenyen el viatge a Egipte amb 
fotografies a collibè d’uns dromedaris se’ns fan planes 
(de records) i poc substancials. Ara bé, si mai, en alguna 
ocasió, pugem a collibè d’un dromedari, se’ns farà una 
experiència única, justament per la inusual oportunitat 
que se’ns brinda a la majoria de nosaltres. ¿Com, però, 
podrien aconseguir els oncles que aquesta experiència o 
«aventura», com diu Esquirol, ens interpel·li i ens provoqui 
alguna cosa, qualsevulla? Això, però, ho reprendrem en 
les dades. Per ara insistiré en la decisió de marxar lluny.

En cap estudi es pot deixar de banda la personalitat 
d’aquella qui investiga. L’objectivitat és (pràcticament) im-
possible i, com més aviat entenguem que totes les recer-
ques tenen part de subjectivitat i de veritat personal, més 
aviat s’entendran les decisions preses al llarg d’aquest 
projecte. En la personalitat de qui elabora aquesta recerca 
s’inclou la inexperiència en l’àmbit etnogràfic, la presèn-
cia de l’humor i la sociabilitat en la quotidianitat, així com 
l’interès per la incomoditat —com a postura mental— i 
la facilitat d’adaptació i autonomia. Justament reconeixe-
rem aquestes característiques al llarg de les pràctiques 
desenvolupades i que ja són decisions inconscients que 
li donen una perspectiva personal al projecte, com també 
intervenen en l’atzar. 

Precisament en aquesta personalitat hi trobo el següent 
interès: focalitzar l’atenció en els diàlegs, de tota mena, que 
aniré vivint al llarg dels desplaçaments. Possiblement, és 
poc original, fixar-se en les relacions que establim de viatge, 
però justament perquè és un recurs habitual i cadascun 
d’aquests és únic i irrepetible, em semblen dignes d’estudi 
o, si més no, dignes de ser recollits de forma perenne.

6 Esquirol, J.M., 2015. La resistència íntima: Assaig d’una filosofia de 
la proximitat. 8ª ed. Barcelona: Quaderns Crema, p.92.
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MARC TEÒRIC → relacions afectives

Diàlegs interculturals
003.2

Les relacions afectives engloben tota classe de rela-
cions humanes on s’ha establert una mínima confiança i 
no queda en un diàleg únicament administratiu. Quan s’ini-
cia la confiança, imaginem que apareix una pilota de platja 
sobre els caps d’aquestes persones. Aquesta comença a 
inflar-se molt lentament. Les pilotes no sempre s’inflen al 
total de la seva capacitat, però diguéssim que quan estan 
plenes resulta molt més fàcil jugar amb elles. Ara bé, com 
a dissenyadora, m’interessa trobar jocs alternatius amb 
les pilotes a mig inflar i poder extreure’n dinàmiques igual 
de divertides. És per això que durant aquest projecte ac-
celero, fingeixo o destaco la inflació de la confiança en 
relacions afectives que acabo d’establir i que pretenen re-
flexionar sobre com ens relacionem i com ens expressem 
en les diferents fases d’assoliment de confiança.

I sovint aquesta confiança l’acompanya també l’aug-
ment de l’amor, que és més difícil de definir, de classificar 
i d’expressar, possiblement. És per això que en forçar les 
amistats (o com a mínim fingir el nivell de confiança) et 
porta a reflexionar sobre com funcionem amb les diferents 
persones que tractem diàriament i que ocupen diferents 
postures en els nostres cercles socials. També quin paper 
i funcions desenvolupen aquestes.

«L’amor és l’anarquia que triomfa per uns instants»7 can-
ta Quimi Portet en una de les seves composicions, i em 
sembla divertit poder trencar certs pactes establerts en la 
democràcia emocional per implantar una petita anarquia, 
sempre que hi hagi respecte. Sobretot en la documentació 
audiovisual, que forma part del treball de camp i la partici-
pació activa en la cultura; intento afegir graus de confiança 
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7 Portet, Q., 2012. Oh My Love. [en línia] Girona: Música Global Disco-
gràfica S.L/Quisso Records. Disponible a: <https://open.spotify.com/track/3N6l-
6T50idK5enNL25Gono?si=b6fd4fe4400b4bd3> [Accedit 4 febrer 2022].

Molt abans que hi hagi un intercanvi de mots entre dues 
persones —si s’arriba a produir—, podríem congelar l’últim 
fotograma previ a la parla i descobriríem molts senyals que 
ens desvelarien quina és la finalitat del diàleg a través de 
l’expressió no verbal i de l’entorn. En l’entorn hi trobaríem 
l’espai com a tal: Si és obert o tancat, quina funció té aquest 
o si el freqüentem. Hi podríem descobrir factors externs 
no controlables com pot ser un conflicte, un incident o un 
espectacle. L’ocuparia la multitud o la intimitat. Podem des-
cobrir moltes intencions també a través de la mirada, la 
quantitat de mirades i la seva intensitat. I sota els ulls també 
hi ha un somriure o una ganyota, que pot ser acompanyada 
d’unes passes o de moviments de braços.

És evident que hi ha moltíssimes més variables de les 
que plantejo a dalt, però només n’exemplifico unes quantes 
perquè més endavant podrem descobrir quines combina-
cions estranyes es poden produir o llegir a través d’aques-
tes connexions entre coneguts i desconeguts, gràcies a la 
pràctica i l’observació d’aquestes.

En aquests viatges, com en tots, s’estableixen relacions 
humanes (i més fàcilment en solitari) que normalment són 
temporals, finites i efusives. Aquests vincles aporten infor-
mació de caràcter cultural, tant perquè l’entorn pertany a un 
context de comportament, com per la probabilitat i varietat 
de factors externs (que en dibuixar límits comencen a dis-
minuir probabilitats). Tant és així que inclús els moviments 
corporals s’acoten segons el context cultural (si encara 
parlem de variables i estadístiques), donats en origen per 
doctrines religioses o socials: com senyar-se, mirar als ulls 
o donar-se la mà. En aquestes probabilitats que explorem 
entre milions de persones de nombroses cultures diferents, 
podem començar a acotar en escenaris per tal d’obtenir 
patrons o similituds i diferències. Voldria destacar, però, que 
no plantejaré conclusions més enllà d’una comparativa ob-
jectiva, sinó ben al contrari. La missió és que allò obtingut 
i visualitzat al final d’aquest treball respecti la unicitat i les 
particularitats d’aquests indicis. De forma que l’espectadora 
final empatitzi amb les dades i, si no és molt demanar, sentir 
certa emoció. I justament perquè el fi és mantenir la puresa 
dels moments, les dades no seran manipulades, falsejades 
ni compromeses; D’aquesta forma no perdrem l’essència 
de l’instant.

Una vegada hem decidit que el focus d’atenció com a 
binocles seran diàlegs amb agents de diversos orígens i 
entorns com a font d’informació, decidim que aquesta co-
municació serà a través de la petjada humana en diversos 
trets que defineixen les cultures. Decidim que la petjada 
humana es definirà a través de relacions afectives o vincles 
emocionals.
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«Bé, al cap i a la fi aquesta és l’època del teixit de 
paper. Moca’t en una persona, buida ben bé, llença-ho, 
busca una altra persona, moca’t, buida bé, llença-ho.  
Tothom fa servir els faldons de l’altra gent»8.

8 Bradbury, R., 2009. Fahrenheit 451. 62nd ed. Barcelona: Les Eines, 
p.49.

↓ En una societat dis-
tòpica on tota produc-
tivitat humana es basa 
en la creació de capi-
tal i aportació activa 
en l’economia, les emo-
cions i l’empatia queden 
relegades a un segon pla 
on es tracta la tristesa 
amb opiacis. Justament 
perquè són dades no quan-
tificables, sinó que són 
qualitatives. El temps 
necessari per al tracte 
d’aquestes dades humanes 
és temps perdut i impro-
ductiu, de manera que les 
emocions han de ser su-
presses.

des del primer moment en què em relaciono amb desco-
negudes, de manera que les seves reaccions —i, per tant, 
també les meves— produeixen respostes interessants o, si 
més no, s’exageren trets de les seves personalitats.

 Això sí, com que aquests enllaços són humans i jo 
una persona sensible, provoquen també en mi emocions 
reals i normalment deixen petjades en la meva persona-
litat. Sobretot aquelles que s’obren a explicar intimitats, 
vivències o preocupacions més íntimes, mostrant-me que 
sí confien en mi. O, si més no, han sentit la seguretat per 
narrar-ho. De manera que, més enllà de la investigació 
que desenvolupo durant les converses amb aquestes per-
sones, no deixo d’endur-me per la responsabilitat afectiva 
i l’emotivitat que comporten en mi.

I així és com ens utilitzem des de la perspectiva d’un re-
lat distòpic que, sense cap sorpresa, ha encertat el tracte 
entre humans. De manera que el més habitual, en context 
de viatge, s’ha establert una espècie de tracte en què els 
locals formen part del decorat que visiten, a ulls del turista. 
De la mateixa manera que com a blancs europeus esta-
blim relacions afectives amb persones durant els viatges 
i marxem, sense tornar a establir contacte amb aquestes 
persones. Entenent que per a nosaltres són part de l’esce-
nari i que ens quedarà un bonic record del lloc, però obli-
dant-nos que per a les persones que hi viuen és dolorós 
sentir la connexió i l’abandonament espontani constant, 
per part de desconeguts.

Aquest fet també és, sobretot, recorrent en organitza-
cions i voluntariats de persones blanques que, possible-
ment sense maldat, ofereixen els seus privilegis a pobla-
cions amb pocs recursos educatius, sanitaris, hospitalaris 
o de cultiu. Ja obviant la part en què es publiquen foto-
grafies amb menors per donar aquesta imatge d’ànima 
caritativa, aquests infants amb els quals juguem, que mos-
trem afecte i que dipositen confiança en nosaltres, sempre 
pateixen aquest adeu per part dels salvadors, aquests qui 
venen un parell de mesos a canviar les coses i després 
marxen sense tornar.

Personalment, evitarem aquesta actitud mentre la pu-
guem identificar, però certament se m’ha educat en una 
societat que encara arrossega actituds i comportaments 

9 Esquirol, J.M., 2015. La resistència íntima: Assaig d’una filosofia de 
la proximitat. 8ª ed. Barcelona: Quaderns Crema, p.9.

com aquest. De manera que voldria disculpar-me per en-
davant si en algun moment he ofès algú, he errat o no he 
tingut consciència de cert comportament cap a tercers.

En la situació de viatge a un territori desconegut i amb 
l’afegit de fer-ho sola, els sentits i l’atenció s’eleven a un 
escenari d’observació i rebuda a tots els detalls que es 
diferencien de l’espai al qual estic habituada. «Qui va al 
desert no és un desertor»9, sinó qui és capaç d’acceptar 
el buit i allò que desconeix en el desert. Consegüentment, 
escullo tres territoris que em suposin un coneixement 
cultural desèrtic. Les regions escollides formen part d’un 
triangle en què cada vèrtex forma part d’un continent di-
ferent. La concreció dels països individualment ha estat 
per facilitats econòmiques, seguretat física i restriccions 
COVID no gaire coercitives. L’atzar, doncs, entra en joc 
en els destins en concret, però ja anava limitat per unes 
restriccions que les posen en un sac semblant. L’ordre 
cronològic dels viatges són el Perú, Islàndia i Ghana.

La decisió d’enlairar-me al Perú és donada perquè 
econòmicament era la més accessible durant el mes de fe-
brer —a Llatinoamèrica—, justament també perquè en les 
restriccions per la COVID molts turistes internacionals hi 
troben impediment i, des de fa un parell d’anys, la majoria 
de turisme és nacional. Perú té selva, desert, ciutats amb 
milions d’habitants, muntanya, costa i una cultura molt di-
ferenciada en cada regió. És cert també que, actualment, 
és un dels països més segurs d’Amèrica Llatina i, així i tot, 
comença a disminuir aquesta sensació. De manera que, 
amb els factors de ser dona, jove, europea i viatjant en 
solitari, podia prendre’m més llibertats a l’hora de posar en 
circulació els dissenys i la investigació. Tot i que es desen-
voluparà en un altre punt de la investigació, amb el Perú hi 
ha un lligam històric que implica el mateix idioma, però no 
el mateix llenguatge. El castellà no és la meva llengua ma-
terna i, tot i que tothom parla castellà al Perú, en algunes 
zones tampoc és la seva llengua materna, sinó que ho és 
el quítxua. Llatinoamèrica em permet explorar aquest vin-

Espai-temps
003.3
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cle que suposa la llengua, però els matisos que es gene-
ren i que poden arribar a complicar la comunicació. Com a 
mínim, sense cercar un desenllaç a la investigació, genera 
preguntes sobre la comunicació verbal. Tanmateix, el co-
lonialisme —i altres formes opressives encara vigents que 
van instigar les conquestes a Amèrica l’any 1492— té un 
gran protagonisme sobre aquestes nacions, cosa que ha 
deixat una gran ferida encara oberta i que motiva encara 
a debats i preguntes en turistes espanyols.

En el cas d’Islàndia hi ha diversos motius. Política-
ment, forma part d’Europa (tot i que geogràficament és 
més pròxima al continent americà), qüestió que pot acos-
tar-nos culturalment en certa manera, però val a dir que 
és una illa situada 4.557,81 km de Barcelona i que, per 
tant, entre molts altres factors, el clima, la llengua i gastro-
nomia estan molt diferenciats. Històricament, la vinculació 
entre aquesta illa d’origen vikinga i la península Ibèrica és 
irrisòria, de manera que la transmissió cultural i punts en 
comú que puguin existir entre Islàndia i Catalunya és per 
terces vies. El fet que sigui una illa —o més aviat estat 
insular— és una altra característica a tenir en compte, ja 
que habitualment hi ha maneres de fer i relacionar-se que 
comporten més replegament entre els cohabitants, per llun-
yania amb la resta.

El tercer continent que volia visitar, en un principi, era 
l’Àsia, més concretament l’estat insular del Japó. Però a 
causa de la pandèmia, no s’ha permès l’entrada al país 
per cap via. Així doncs, sense gaire evidència argumental, 
vaig decidir visitar el Marroc, per proximitat, pressupost i 
contrast cultural. Altra vegada, però, tornava a trobar-me 

← Projecció Gall-Peters 
de la Terra (via mapma-
nia.org). Es diu que és 
la projecció més justa i 
realista de representar 
la superfície terrestre 
en pla. Fou proposada per 
primera vegada l’any 1855 
per James Gall i poste-
riorment per Arno Peters 
l’any 1974.

amb l’impediment de les restriccions pel coronavirus. Mal-
grat això, aquest cop ja tenia feta la idea que aniria a l’Àfri-
ca, així que a l’hora de canviar de rumb vaig continuar 
indagant en possibilitats dins aquest gran continent i, quasi 
per casualitat, vaig connectar amb la Maria, una dissen-
yadora de moda de Barcelona que vivia a Ghana des de 
feia un parell d’anys. Aquest fet em facilitava la tramitació 
del visat per accedir al país, document que demanen a la 
majoria d’estats de l’oest africà.

«Qui va al desert és, sobretot un resistent»10. I els tres 
destins suposen un repte per allò que em fa socialment 
humana, però sobretot des d’allò que anomenem raciona-
litat i també des del dubte ontològic.

Respecte al calendari no entrarem en gaires detalls. 
Durant el simulacre, com bé explicava anteriorment, va 
quedar sobre el paper quin era el temps òptim per desen-
volupar l’estudi mentre el pressupost encara era ajustat. 
De manera que establim deu dies per destí, marxant amb 
les eines ja construïdes i amb un full de ruta d’allò que 
haurem de buscar, trobar i endur-nos de tornada.

El calendari proposat és el 
següent:

Queda poca cosa més a 
destacar respecte al calendari. 

Només cal puntualitzar que el febrer, al Perú, és calorós, ja 
que a l’hemisferi sud és estiu de desembre a març. L’hivern 
a Islàndia és molt més fred i possiblement podria albirar 
aurores boreals. I finalment tornaré a la calor tropical de 
Ghana, que és seca durant l’hivern. De manera que en un 
període de seixanta dies viuré les estacions més fredes i 
més caloroses. I més enllà del xoc que suposa a nivell cos, 
les vides també canvien segons les estacions: la socialit-
zació, vestimenta i conducta no és la mateixa depenent del 
clima. De la mateixa manera que l’esbarjo i les vacances 
laborals canvien també.

El mapa que estaré utilitzant com a suport visual durant 
la memòria i la formalització és el que es considera el més 
políticament correcte, el mapa de Gall-Peters. Un mapa que 
projecta la distorsió d’una esfera ovalada sobre un quadrat 
en dues dimensions. Bàsicament, corregeix les projeccions 
del mapa Mercator, al que totes ens hem acostumat, però 
que distorsiona les mides dels continents, fent que l’hemis-
feri nord (finançador principal de cartografies) es vegi més 
gran en mesura i proporció del que és realment.

10 Esquirol, J.M., 2015. La resistència íntima: Assaig d’una filosofia de 
la proximitat. 8ª ed. Barcelona: Quaderns Crema, p.9.

Perú 14 — 24 febrer

Islàndia 18 — 27 març

Ghana 3 — 13 abril



CAP, COR I PEUS

0 3 0 0 3 1

I trobo necessari mencionar el mapa i la visualització del 
món com a interventor en la interpretació cultural. La pro-
jecció Mercator, a la qual estem acostumades, posiciona 
Europa al centre en una proporció desorbitada respecte 
a les dimensions reals. De manera que el continent euro-
peu té una mida més proporcionada respecte a la resta de 
continents quan, de fet, està ocupant l’espai que li pertoca 
a Àfrica. Qüestió que no és pas cap casualitat si tenim en 
compte el colonialisme i l’eurocentrisme que fa ja mil·lennis 
que és present. I el mateix passa amb el continent americà. 
Amèrica del Nord és del mateix volum que Amèrica Llatina 
sobre la projecció Mercator.

11 Pater, R., 2016. The Politics of Design, A (Not So) Global Manual for 
Visual Communication. 6ª ed. Amsterdam: BIS Publishers, p.158-159.

«Durant molts anys, els Ammasalik Inuit a l’est de la cos-
ta de Groenlàndia, feien mapes de fusta del traçat de les 
costes, aquests no eren dissenyats per ser llegits, sinó per 
ser sentits. Usen una mida que podia cabre a la teva mà 
i fets d’un material que romandria flotant, eren ideals per 
navegar en la foscor de l’àrtic sobre un caiac»11.

La visió satèl·lit del planeta ens allunya de l’empatia 
que podríem assolir en comparació a un coneixement del 
territori que ens envolta. El mapa de la Terra és un dels 
símbols que ens empeny a la globalització de forma in-
conscient, però altres símbols nacionals que es re-
peteixen en bona part dels estats del planeta po-
den fer-nos pensar en la nostra existència com 
a part d’un total global i desconegut o com 
a part d’una connexió física i mental d’un 
territori. Aquesta connexió i coneixement 
geogràfic i històric del territori podria in-
terpretar-se políticament com una apro-
ximació a ideologies nacionalistes, però 
pot interpretar-se també de manera que 
la conscienciació dels factors territorials 
ens involucrin en polítiques locals.

↖ Traducció de 
l’autora.
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12 innomind, 2021. Allan Wexler: Artist Spotlight. [vídeo] Disponible a: 
<https://www.youtube.com/watch?v=z-f11Rjq44I&t=1889s> [Accedit el 19 de febrer 
de 2022].
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Començarem amb la descripció enciclopèdica de la 
ciència etnogràfica per establir els seus objectius tradi-
cionals:

«Ciència que descriu els costums i les tradicions dels 
pobles.

L’objecte de l’etnografia és de fornir a l’etnologia les da-
des necessàries per a conèixer la cultura d’un grup humà 
específic. L’etnografia contempla les maneres de viure, 
les tècniques, les institucions i els costums dels pobles i 
té cura de descriure-ho amb precisió i sense sotmetre-ho 
a anàlisi ni aventurar interpretacions»13.

13 A: Gran enciclopèdia catalana, 4ª ed. 1987. etnografia. Barcelona: 
Edicions 62.

Com que els objectius ja ens han quedat clars, pas-
sarem a desglossar les metodologies i eines principals 
d’aquesta ciència per reconèixer com es duen a terme 
a través d’antropòlogues. I és evident que teoria, meto-
dologia i tècniques d’investigació tenen objectius con-
crets segons qui les usi, és a dir, el perquè del treball 
etnogràfic té una determinació en l’ús que se li donarà 
a aquest coneixement, en què s’invertirà (Vasco, 2007). 
Les eines tradicionals de l’etnografia pretenen participar 
de la vida diària de les persones durant un període tem-
poral. L’observació del col·lectiu/tribu/societat/grup es fa a 
través d’unes eines que, més o menys, s’han unificat en 
l’etnografia, tot i que s’innovi i s’investigui en metodologies 
(Moscoso, 2020). Aquestes eines es poden agrupar en 
tres conceptes segons la seva funció i intervenció amb el 
grup: el diari de camp —informació extreta des de l’ob-

servació—, les entrevistes —a posteriori d’una 
observació superficial, elaborar preguntes més 
concretes— i el treball de camp —integració 

de l’observador en el grup—. 
I amb aquestes eines podem aplicar-hi tres enfocaments 

a tall de comprensió dels fets: l’enfocament positiu —
basat en Lleis universals, formulant hipòtesis, experimen-
tant—, el naturalista —el treball de camp es convertiria 
en la base d’informació de la investigació— i finalment 
l’enfocament interpretatiu, que pretén incloure tots els 
fets socials en el procés d’investigació, interpretant tex-
tos, buscant-ne significats… En aquestes tres fórmules 
d’estudi ens hi podem sentir còmodes i identificades, o 
contràriament no-representades.

Possiblement, aquest sigui el motiu pel qual busquem 
noves metodologies aquelles que no sentim l’etnografia 
(i les ciències socials en general) com un marc teòric im-
mutable, sinó que aquest, de la mateixa manera que ho 
fem les civilitzacions, evolucionen i són interpretables, res-
significables i canviants. Per acceptar aquesta evolució 
s’han de forçar els engranatges del dispositiu i posar en 
pràctica noves eines, mirades i dubtes que conduiran a 
una consolidació de nous mecanismes. D’aquesta manera, 
i entenent la fragilitat empírica que aquestes impliquen, 
les mescles entre les ciències socials i les disciplines ar-
tístiques alimenten el qüestionament de les dinàmiques 
d’experimentació i les conclusions extretes d’aquestes, de 
forma que l’art i el disseny poden aportar l’accessibilitat de 
la informació a una major part de la població, la facilitat de 
lectura de les dades i, d’altra banda, aquest qüestionament 
formal que permetrà desbloquejar mètodes encallats i, per 
tant, obtenir nous resultats dels mateixos col·lectius. La 
unió entre les ciències empíriques i el disseny i l’art implica 
la forma més sensible d’entendre l’existència entre dues 
intel·ligències igual de vàlides: la intel·lectual i l’emocional:

«Com ens movem i sentim el món, l’aire que respirem, 
la salut dels nostres arbres, el menjar que mengem, les 
ideologies que secundem, la forma en com ballem i fem 
l’amor són reflexes de què sabem»14.

I jo afegiria més. No només de què sabem, sinó com 
ho sabem, si acceptem o rebutgem aquest coneixement. 
Si ens és definit per capacitat d’acceptar coneixement (si 
tenim la ment oberta) o bé si és per un entrebanc en la 
nostra història (un trauma, per exemple). Allò que envolta 
el coneixement com a tal —la lliçó en concret— és l’aula, 
la mestra, l’escola i l’objectiu pel qual s’ensenya; però des 
d’un pla conceptual. 

En el marc d’investigació, i entenent aquesta dualitat 
entre el que som i el que sabem, que Minna Salami les 
iguala i les valora per igual, trobo que la peça elaborada 
pot arribar a ser l’excusa tangible per transmetre tota la 
investigació realitzada per l’artista, que seria donar-li forma 
estètica a un objecte científic. I en aquest sentit el que ens 
diferencia entre una antropòloga tradicional i una investi-
gadora en disseny és la forma que tindrà el resultat i el 
mode d’anàlisi. Per tant, les ciències socials no només ens 
són útils a les que vivim i treballem per l’art en un sentit de 
coneixement global d’allò que ens envolta, sinó que ens 
transforma en productores de metodologies educatives. 
14 Salami, M., 2020. Sensuous Knowledge: A Black Feminist Approach for 
Everyone. 1st ed. Nova York: HarperCollins Publishers, p.13.
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L’art ens permet viure al marge del sentit comú i, en con-
seqüència, arribar a uns límits on els estudis tradicionals 
tenen por d’arribar.

Aquesta visió desenvolupada des de fa ja un llarg temps, 
em porta a interpretar l’etnografia i els seus instruments 
com una disciplina centrada a trobar conclusions objecti-
ves i impersonals dels subjectes estudiats. De manera que 
l’etnògrafa i els grups comparteixen i viuen experiències 
reals, en vides quotidianes, no en escenaris artificials. Des 
d’aquest plantejament reinterpreto les eines tradicionals i 
la seva finalitat. Les eines que desplegaré i recol·lectaré 
durant els viatges (ja redissenyades) són les següents:

← Destaco estudiats, 
perquè dubto també si 
els verbs utilitzats 
haurien de ser estu-
diats/analitzats/inves-
tigats, sinó viscuts. 
És a dir, la paraula 
estudi refreda sobta-
dament el cràcter humà 
de l’antropologia. I el 
fet de denominar els 
subjectes d’aquesta ma-
nera, abstreu la parti-
cularitat i la vida que 
identifica aquest tipus 
d’investigació.

Memòries → En un quadern que porto a sobre 
des del simulacre, escric en bolígraf negre tot 
allò que faig cada dia, d’una forma vivencial i 
narrativa lineal. Durant les línies de text hi incloc 
esbossos d’imatges que impacten prou per a 
merèixer ser recordats d’aquella forma. En blau 
hi escric aquells pensaments que sobtadament 
arriben i que estan relacionats amb la formalit-
zació d’aquest projecte. El motiu d’incloure el 
relat amb idees creatives, és poder enllaçar el 
moment d’ideació amb el moment físic i l’entorn 
on em situo. En certa forma, esbrinar l’origen de 
la creativitat segons els estímuls. El diari s’escriu 
de forma ingènua, sense buscar-ne una interpre-
tació, de manera que una vegada retornada dels 
viatges, en comparar dinàmiques de cada país 
podrem trobar-ne una lectura.

Trobades → Substituirem el nom de les en-
trevistes per trobades. La gran diferència entre 
la definició d’aquestes dues paraules és la inten-
cionalitat. En les entrevistes, les preguntes són 
premeditades, basades en una investigació cau-
telosa i envoltades per un diàleg i relació cien-
tífics. En les trobades, les preguntes i les res-
postes surten de forma orgànica, ja que formen 
part d’una conversa espontània sense intencions 
acadèmiques. La forma en què aquestes con-
verses són recopilades és a través d’una petita 
càmera de vídeo que va gravant constantment 
les escenes.

El mètode proposat es repeteix rigorosament en els tres 
viatges, entenent, però, que els resultats difereixen segons 
el context, de manera que la rigidesa de la metodologia no 
interromp necessàriament la recol·lecta de la recerca. Sinó 
que, precisament, troba una mirada des d’on percebre el 
conjunt de dades i, àgilment, suposa un filtre i un ordre a 
l’hora de posar l’atenció en les cultures.

Una dada és informació que dona pes a la formació 
d’una idea i permet extreure’n conclusions, o de forma 
semblant s’inclou a la Gran Enciclopèdia Catalana (1987). 
De forma que un conjunt de dades i una lectura d’aques-
tes ens pot aportar un o diversos resultats. És important 
puntualitzar, però, que una dada, per si sola no té cap 
interpretació, sinó aquella qui la llegeixi i hi atribueixi un 
titular té tot el poder sobre la lectura d’aquesta. De forma 
que, com a subjecte investigant i tractant dades huma-
nes he de considerar quines condicions sociopolítiques 
m’impliquen com a investigadora i quines conclusions no 
només parlen de la dada com a tal, sinó també de la meva 
perspectiva ideològica. 

Ja s’ha anat comentant anteriorment al llarg del pro-
jecte, però la intenció d’aquesta informació recopilada no 
té la fi d’aportar noves conclusions a l’antropologia sobre 

Taller de camp → Taller perquè s’elaboren 
les eines i l’espai es converteix en un lloc per 
embrutar-se. En aquesta última metodologia on 
l’objectiu és incloure’s i barrejar-se en la cultura 
per tal de formar-ne part i així entendre en pri-
mera persona les observacions, la resignifico per 
tal que el disseny formi part d’aquesta integració 
cultural: els dispositius que utilitzaré en aquesta 
part tenen una funció concreta en la recopilació 
dels elements culturals que em semblen interes-
sants posar-hi l’ull. Són un total de set eines que 
dividirem en dos grups: aquelles que intervenen 
deliberadament en les dades i les que són només 
una captació d’aquelles dades que ja existeixen 
prèviament. Més endavant indagarem en quines 
són les eines i quina funció tenen.

Dades
004.1
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les ètnies i els territoris visitats, sinó que pretén funcionar 
com a emmagatzematge de dades per qualcú que vulgui 
interpretar-les, emprar-les o investigar-les pel seu propi 
peu amb altres metodologies. El propòsit de la investigació 
és aquest, ja que no només em semblaria irrespectuós fin-
gir el paper d’antropòloga sense el coneixement suficient 
d’aquesta disciplina, sinó perquè trobo que el punt inte-
ressant d’aquesta recerca és la resignificació de les eines 
utilitzades per captar la quotidianitat en diverses cultures, 
que són més fàcils d’apreciar quan se situen en contrast 
de relacions interculturals. «El que una idea ens fa sen-
tir és tan important com el que ens fa saber»15, aquesta 
afirmació és base fonamental per a entendre el tracte de 
les dades en aquest projecte, ja que més enllà d’allò que 
s’aprendrà i que s’interpretarà com a coneixement adquirit, 
hi ha una intenció d’agafar aquest saber i unir-lo al co-
neixement emocional. De forma que (com Minna Salami 
a Sensuous Knowledge, 2020) unirem la intel·lectualitat 
amb l’emocionalitat dels fets i no els distingirem, ja que 
distingir-los suposaria una asimetria en el valor intel·lec-
tual d’una de les dues perspectives. «La idea que el pen-
sament calculable és l’única forma vàlida a través de la 
qual explicar la realitat és una de les idees més perilloses 
mai proposades […]. Les civilitzacions estan assedegades 
de pensament humanístic, com el Sàhara està assedegat 
d’aigua» 16. Aquest pensament és justament el que ocu-
pa tot aquest apartat lligat a la informació que es desarà 
al llarg de l’estudi; Salami des d’un activisme polític i en 
forma ideològica de comportament. I jo des d’una pràctica 
que, com tot, té una càrrega política, però que suposa un 
signe d’interrogació, i no tant un signe d’exclamació.

També és cert que sovint les dades poden refredar la 
història que hi ha darrere. «Com qualsevol font, ha de trac-
tar-se amb escepticisme; i com qualsevol eina, hem de ser 
conscients de com pot modelar i limitar les històries que 
es creen amb la mateixa»17 valora Bradshaw en el Manual 
del Periodisme de Dades: una guia redactada de manera 
col·laborativa i voluntària per periodistes de mitjans com 
The Guardian, The New York Times entre molts d’altres18 
que, com es porta treballant des de la darrera època en 
15 Salami, M., 2020. Sensuous Knowledge: A Black Feminist Approach for 
Everyone. 1st ed. Nova York: HarperCollins Publishers, p.40.

16 Íbis, p.13.

17 Bradshaw, P., n.d. ¿Qué es el periodismo de datos? [en línia] Inte-
ractivos.lanacion.com.ar. Disponible a: <http://interactivos.lanacion.com.ar/
manual-data/introducci%C3%B3n_0.html> [Accedit el 16 d’abril de 2022].

18 Peiró, K., 2013. Quan les dades expliquen històries. [en línia] CCCB 
LAB. Disponible a: <https://lab.cccb.org/ca/quan-les-dades-expliquen-histo-
ries/> [Accedit 16 abril 2022].

19 Manuela Lucas, 2012. Manifiesto. Disponible a: <https://www.manuelalu-
cas.com/manifiesto/> [Accedit 16 abril 2022].

equips multidisciplinaris, pretenen aconseguir una visualit-
zació de dades molt més justa, de forma que el periodisme 
i els seus articles siguin veraços. Aquesta preocupació pel 
tracte manipulador de les dades des dels mitjans de comu-
nicació, neix amb l’inici de la consciència que prenem de 
la quantitat d’informació a la qual ens exposem diàriament 
i de la qual cada vegada som menys capaces de filtrar, 
analitzar i valorar de forma crítica. Al manifest de Manuela 
Lucas —un blog que va néixer amb la intenció de destapar 
dades i analitzar el tracte d’aquestes— justament exposen 
la missió amb la qual inicien el projecte, impulsada per la 
sobre informació digital:

I amb aquest conflicte sobre la taula, s’inicia el dubte 
en la visualització sobre com s’exposaran les dades i la 
informació en aquesta recerca. De manera que, abans 
d’emprendre els viatges, s’ha d’elaborar, de la mateixa ma-
nera que ho trobem a la primera plana de The Politics of 
Design (Pater, 2017), l’autor ens interpel·la com a lectores 
enumerant els privilegis que ens descriuen justament per 
la circumstància d’estar llegint el seu llibre.

«Amb aquests volums d’informació, moltes vegades re-
sulta impossible elaborar una anàlisi per mitjà dels mèto-
des tradicionals. És tan gran que no podem abstraure’ns 
per entendre les dades a un nivell superior, quedant-nos 
moltes vegades en el detall o la particularitat, sense que 
realment això contingui la informació de major valor. Pre-
cisament per això, moltes vegades els resultats acaben 
condicionats per la subjectivitat de la persona que elabora 
l’anàlisi»19.
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Protocol d’acció interperso-
nal i intrapersonal

004.2

↑︎ Diagrama «Eixos d’in-
tersecció de privile-
gis, dominació i opres-
sió», de Morgan, K.P. 
(1996).

Blanca, dona, europea, jove, universitària. Aquests ad-
jectius que em posicionen socialment i que formen part de 
la interseccionalitat tenen algunes implicacions de privilegi 
i, d’altres, d’opressió. És important, doncs, que prèviament 
a l’inici del recorregut pel món, tingui clar quin paper ju-
garan aquests adjectius i quins conceptes cal reconèixer i 
identificar a l’hora de relacionar-me amb locals de cada te-
rritori. Per a formar unes bases del comportament que ha 
d’esdevenir i el que s’ha d’evitar, es redacta aquest mani-
fest, on cada punt formarà consciència en primera persona.

1. L’imperialisme contemporani i el colonialisme defi-
neixen Espanya des de les acaballes del segle xix20. Les feri-
des provocades per la conquesta, destrucció i múltiple crimina-
litat provocada per exploradors espanyols, encara són obertes 
a bona part dels territoris que foren víctimes de les massacres. 
La conquesta anava acompanyada d’una ideologia racista i 
discriminatòria sobre els habitants originals del territori21.

20 Buxadera i Vilà, J., 1998. IMPERIALISME I COLONIALISME. [en línia] 
Buxaweb.com. Disponible a: <http://www.buxaweb.com/historia/temes/contemp/im-
perialisme.htm> [Accedit el 14 d’abril de 2022].

21 Colorado, A., 1991. Imperialismo y colonialismo. 1a ed. Madrid: Anaya.

22 Nogué i Font, J., Albet i Mas, A., Garcia Ramon, M. and Riudor, L., 
1996. Orientalisme, colonialisme i gènere. El Marroc sensual i fanàtic d’Aurora 
Bertrana. Documents d’anàlisi geogràfica. [en línia], Núm. 29. Barcelona: Uni-
versitat Autònoma de Barcelona; Universitat de Girona, pp. 87-107. Disponible 
a: <https://raco.cat/index.php/DocumentsAnalisi/article/view/41759> [Accedit 
el 18 d’abril de 2022].

23 Pino Villuendas, S., 2013. Veure Àfrica a través de la mirada de 
Ryszard Kapušciński. Estudiant de grau. Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

Nascuda a Espanya i amb el privilegi de poder viatjar 
arreu, és natural adjudicar-me, a ulls de Llatinoamèrica, 
l’adjectiu colonialista. I la forma de distingir-m’hi és, justa-
ment, acceptant l’herència històrica que em pertoca, es-
coltant l’experiència que contin i, posteriorment, mostrar 
la meva desvinculació ideològica i disconformitat política.

2. Parlar d’orientalisme a Espanya vol dir parlar d’afri-
canisme, per proximitat geogràfica amb la costa nord-afri-
cana i per la conquesta iniciada al Marroc durant la segona 
meitat del segle xix22. De manera que l’atracció i repre-
sentació de la cultura i iconografia africana en el projecte 
haurà de ser cautelosa: conèixer i demanar els possibles 
significats d’estampats i imatges. Saber diferenciar la cul-
tura particular de cada zona i territori. No assumir estè-
tiques i dissenys mal anomenats tribals sense la valida-
ció i consentiment d’una persona local. Fer una recerca 
avançada de tots els termes que s’utilitzaran (en cas que 
així sigui) en la visualització de les dades.

Bàsicament, la mala assumpció de conceptes, colors, 
significats i paraules de països africans porta a una pos-
sible mal interpretació d’aquestes i, per tant, una falta de 
respecte, sovint xenòfoba, per ignorància.

3. En un sentit paternalista no és difícil imaginar que, 
com a blanca europea pugui reproduir comportaments que 
exerceixin poder —o més aviat coartin la lliure elecció— 
sobre persones d’altres cultures. Això acostuma a succeir 
en cultures on l’europea és capaç de veure l’altra com 
subdesenvolupada (o en vies de desenvolupament). 

Particularment, aquesta actitud podria ser donada a Lla-
tinoamèrica i Àfrica, víctimes de l’imperialisme espanyol i, 
per tant, explotats i empobrits per Europa. Sovint aquest 
paternalisme creu que l’altre no serà capaç de comprendre 
el contingut de la conversa o el seu objectiu.

4. L’etnocentrisme és la tendència a interpretar la 
realitat a partir dels mateixos paràmetres culturals, fet 
que es manifesta en el llenguatge utilitzat i es configura a 
través de prejudicis i estereotips23. Tots tenim un univers 
referencial, més que menys etnocèntric, en el que habiten 
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estereotips i prejudicis que hem adquirit24. Això, però, no 
justifica el comportament de la investigadora justament 
com això, com a bona investigadora. Entenent que l’antro-
pologia és la disciplina que domina en aquest estudi, jus-
tament cal aprendre de les seves tècniques i no donar res 
per suposat. Tota pregunta, amb tacte i una bona lectura 
de la situació, serà benvinguda abans que la presumpció 
de qualsevol concepte.

Aquest terme pot donar pas a la xenofòbia o a una ten-
dència discriminatòria. Però pot, també, pot ser una falta 
de comprensió cultural, sense necessitat d’incloure-hi rebuig.

5. El terme xenofòbia prové del grec xénos (“estran-
ger”) i phóbos (“por”). Bàsicament, doncs, és por a l’es-
trangeria, que provoca odi, recel, hostilitat i rebuig a tota 
aquella persona que sigui estrangera. Podem englobar 
aquestes persones estrangeres en una ètnia diversa a la 
nostra i, per tant, rebuig a tota aquella ètnia de forma ge-
neralitzada25. La diferència entre la xenofòbia i el racisme 
és què defineix aquest odi. En el cas del racisme, segons 
SOS Racisme (2020) és «una estructura de poder que 
produeix dominació i desigualtat, des d’una posició que es 
construeix com a blanca i superior». Estem parlant, doncs, 
de raça. És per això que vull diferenciar entre racisme i 
xenofòbia en aquest protocol. El racisme seria reconèixer 
races humanes i, com que darrerament suposa un terreny 
fangós, decideixo establir el terme xenofòbia com aquell 
que, de forma inherent forma part de mi, pel constructe 
social en el qual se m’ha educat. No necessàriament de 
forma despectiva, però sí reconeixent diferències i, incons-
cientment, construint una falsa idea d’altres cultures i una 
escletxa de superioritat respecte a la resta.

Així doncs, definiríem que la xenofòbia la puc manifestar 
en els tres destins. Independentment de la raça i la cultura. 
És una qüestió d’incapacitació per visualitzar a l’altre com un 
igual, sinó que la diferència cultural diferencia també el pro-
grés i el desenvolupament de la societat que estem viatjant.

Una de les formes d’expressió de la xenofòbia és do-
nar per fet comportaments, tradicions i rituals i tractar la 
diferència com a incivilitzada o estranya. No només seria 

24 Rodrigo Alsina, M., 2004. ¿Pueden los periodistas no ser etnocéntri-
cos?. [en línia] Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, p.4. Disponible 
a: <https://red.pucp.edu.pe/ridei/wp-content/uploads/biblioteca/inter34.PDF> 
[Accedit el 18 d’abril de 2022].

25 De La Garza, C., 2011. Xenofobia. Laboreal, [en línia] (Volum 7 Nº 
2), p.2. Disponible a: <https://journals.openedition.org/laboreal/7916> [Accedit 
el 2 de maig de 2022].

etnocentrista, sinó que també suposaria un desinterès i 
un símptoma de la ignorància i la mancança d’interès per 
conèixer. De forma que, si les tradicions i comportaments 
són diferents de les nostres, no podem tampoc jutjar-les 
des de la nostra ètica. Sinó que preguntarem la seva ètica 
i moral.

6. A vegades, i d’una forma molt desagradable, el ra-
cisme i la xenofòbia es mostren de forma infantilitzadora. 
La infantilització és una actitud que pot passar de forma 
classista dins una pròpia cultura, però quan apareix un 
diàleg intercultural, és comú mostrar aquest europeisme 
en el tracte a l’altre. Per exemple, utilitzar eufemismes i 
diminutius en referir-se a persones negres, com negret o 
persona de color és infantilitzador. Aquesta infantilització 
denota que no veus capaç a la persona amb qui parles 
d’entendre allò que dius. Potser des d’una posició xenò-
foba, normalment deguda al desenvolupament i recursos 
del país. Per exemple, a l’hora de parlar del metro, expli-
car-lo a Ghana com si fossin incapaços d’imaginar la forma i 
el funcionament.

7. Per acabar, i possiblement el més assegut, usual 
i estès pel món, l’heteropatriarcat. L’hegemonia mundial 
de l’orientació sexual heterosexual i, amb connexions molt 
fortes, el masclisme indiscriminat. D’aquest terme, l’he-
teropatriarcat, en sóc víctima i culpable alhora. De forma 
que, hauré de defensar-me de possibles atacs i tractes 
masclistes i, al mateix temps, possiblement reprodueixo 
conductes masclistes.

En termes de sexualitat, puc trobar-me prejudicis propis 
o aliens sobre sexualitats i gèneres. Tant puc pressuposar 
sobre la rebuda del col·lectiu LGTBIQ+ abans de pregun-
tar, com sentir-me cohibida de forma injustificada a l’hora 
de parlar obertament sobre sexualitat. I, en aquest sentit, 
també les pràctiques sexuals segurament les percebré de 
forma errònia. Cal tenir en compte la individualitat i l’entorn 
i experiència de cadascú.

Amb aquesta guia, que no és més que un recull de 
punts que caldrà llegir i rellegir durant els viatges, no puc 
estipular un mètode de comportament, sinó que en la lec-
tura d’aquests conceptes caldrà despertar consciència i 
connectar la significació d’aquests amb el moment i situa-
cions viscudes in situ.
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26 Vila-Matas, E., 2018. Impón tu suerte. 2ª ed. Madrid: Círculo de Tiza, 
pp.10, 11.

«¿Y POR QUÉ 
HICE ESO?

POR VER 
QUÉ
PASABA »26
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Diari de camp
005.1

Aquesta primera eina és, tradicionalment, un diari en 
format escrit on es redacta tot allò presenciat o viscut en 
el terreny d’exploració. Sense voler-ho, la meva idea de 
diari de camp, iniciada durant el simulacre a Grècia, és 
molt similar al tipus de diari de cap registrat per primera 
vegada a la història, el diari de camp de Malinowski. Tot 
i que no és un referent a nivell antropològic —a causa 
d’allunyament polític entre la seva posició i la meva, i de 
falta de consciència cultural que no té en compte quasi 
cap dels punts que plantejo en el protocol d’acció ante-
rior— cal revisar la seva obra per a trobar les semblances 
i diferències entre els orígens històrics de l’antropologia i 
les eines que plantejo al llarg del projecte. 

I resulta que, sobtadament, també incloc la meva vida i 
els meus pensaments relatius a la meva vida quotidiana, 
de la mateixa manera que el primer autor ho va fer l’any 
1918.

En el meu diari de camp hi trobem tres principals for-
mats: l’escriptura a tinta negra, l’escriptura a tinta blava i 
el dibuix. L’escriptura a tinta negra és una transcripció dels 
pensaments i successos del moment. La descripció dels 
esdeveniments, ordenats de forma cronològica i amb la 
ubicació corresponent, que s’entremesclen amb emocions 
totalment subjectives i que, sovint, s’enllacen amb situa-
cions que són presents a la meva vida prèvia (o posterior) 
al viatge.

Les idees creatives que sorgeixen de forma espontània 
i, sovint lligada a un succés del viatge, ajuden (i m’ajuden) 
a entendre en quin moment esdevé la idea, en quin con-
text neix o en què fa referència.

Els dibuixos, que alguns els trobem a tinta negra i els 

«Almuerzo; lectura de Kipling (muy pobre); luego, reco-
pilación de información esotérica sobre el poulo y la waila 
—cada vez que incidía en cuestiones íntimas o de magia, 
tenía la sensación de que estaban contándome mentiras; 
esto me humilló. A las 18:00 enfilé hacia el sur para dar un 
corto paseo. Muy cansado y deprimido. Ni siquiera eché 
de menos Melbourne. Pensé en E.R.M. ¿Me sentiría feliz 
si ella estuviera aquí?»27

«Se’m va fer petit el cor, 
i tot era tan silenciós que 
me’l sentia bategar».

27 Malinowski, B., 1989. Diario de campo en Melanesia. 1st ed. Gijón: 
Ediciones Júcar.

altres a tinta blava, són un suport d’allò que representa 
el relat. En blau, altre cop, serien esbossos enfocats a la 
formalització del projecte. En negre són dibuixos d’un pai-
satge, objecte o situació que, per a mi, mereix ser plasmat 
visualment, no només narrativament. I així no oblidar el 
punt de vista de l’element que, a més, és descrit a través 
de l’escriptura. M’ajuda a recordar el meu propi record, 
tenir-lo present.

0 4 9

↓ Fragment escrit per 
l’autora i extret del 
diari de camp.
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Trobades
005.2

Sense buscar-les, sense pressionar-les i planificar-les; 
Les trobades són totes aquelles converses que, amb 
aquestes característiques, han succeït al llarg dels viat-
ges i que, sortosament, han estat recopilades per una 
petita càmera de vídeo que ha estat sempre accessori 
de mà i immortalitzava els moments. Aquesta última sen-
tència és poc innovadora, però immortalitzar un moment, 
semànticament és un acte preciós: No deixar que allò que 
ha estat viu acabi enterrat en l’oblit. Els moments referits 
com a immortals solen ser aquells que marquen principi 
o final de grans capítols de la nostra vida. El cert és que, 
i basant-nos en la teoria de l’efecte papallona, tots els 
moments són destacables. Tots marquen un abans i un 
després. La diferència en la consideració d’aquestes és la 
posició que mantenen en la consciència. Quin pla, segons 
la proximitat a la consciència activa, mantenen vers el 
comportament diari. Aquestes i totes les converses, però, 
també modelen la nostra personalitat; no obstant això, pot-
ser resten en un pla anterior, més proper a l’inconscient. 
I potser només seran recordats en una conversa ximple, 
però de temàtica similar a la del record. De manera que 
totes aquestes són experiència i, per tant, totes suposen 
aprenentatge.

Aquesta és la segona metodologia emprada, inspirada 
en les entrevistes tradicionals de l’etnografia. La diferèn-
cia, tanmateix, és el factor de l’aleatorietat, no hi ha pre-
meditació ni contingut prèviament preparat per a preguntar 
a les persones. Totes elles s’han donat de forma natural i 
espontània. És per això, doncs, que a vegades la gravació 
comença ja iniciada la conversa. 

En format audiovisual es facilita l’empatia i l’objectivi-
tat del diàleg. Però des del pla subjectiu en què totes les 
converses han estat gravades és encara més fàcil entrar 
en la situació i visualitzar l’escenari original. A continuació, 
doncs, podeu trobar un enllaç QR a l’arxiu audiovisual de 
les trobades, on podeu xafardejar de forma distesa les 
converses que van ser vives un dia, una estona. En les 
properes pàgines hi ha adjuntes parts destacables de les 
converses i alguns fotogrames del moment.

La Prudencia i un veí de la ciutat de Cusco toquen ins-
truments de vent tradicionals fets a mà. La Prudencia em 
mostrava la musicalitat de cada instrument i la forma òpti-
ma de tocar-lo. Contextualitzava històricament i geogràfica 
cada instrument, reconeixent que alguns dels instruments 
que hi havia no eren propis del Perú, sinó de Colòmbia.

Relatava que jo era la seva primera compradora, ja que 
la collita d’aquell estiu havia anat molt malament i aquell 
mateix dia havia baixat de «província» —com li diuen als 
poblats rurals— per a vendre souvenirs i poder contrares-
tar les pèrdues econòmiques de la finca agrícola.
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Taller de camp

Interventors en les dades

005.3

005.3.1

La tercera metodologia que empra l’etnografia a l’hora 
d’estudiar cultures és el treball de camp. A través d’aques-
ta metodologia se suposa que l’autora participa activament 
i s’integra en les pràctiques i tradicions que defineixen els 
grups. El desenvolupament habitual d’aquesta pràctica 
demana pretendre ser un més, sense cridar l’atenció. Per 
imitació i còpia d’allò que s’observa o se li explica. En 
aquest cas, per no envoltar l’energia d’artificialitat, exage-
ro algunes d’aquestes característiques culturals que vull 
examinar i elaboro eines extravagants que em permetran 
cercar patrons i similituds o diferències entre territoris. Al-
tres vegades, però, busco objectes o situacions concretes 
per esbrinar si és existent en les tres cultures (quatre, in-
cloent-hi la meva) o si, en canvi, és absent.

Com bé us n’haureu adonat, el bagul d’eines està dividit 
en dues subtemàtiques. Les interventores en les dades i 
les que formen part de l’espigolat. Com explicava ante-
riorment, la meitat de les eines les duc a la maleta als tres 
viatges. L’altra meitat les cerco en el destí.

En aquesta primera secció hi trobem aquests elements 
que, dissenyats amb antelació a l’enlairament, ens per-
metran recol·lectar informació sobre parts específiques de 
les cultures. Les eines ens permetran extreure patrons i 
distingir els límits de les dades, per a poder treballar amb 
una major concreció.

Aquestes eines, sovint poc discretes, no només bus-
quen provocar alguna reacció, sinó que permeten re-
col·lectar dades bastant concretes, però que també són 
donades per l’atzar. Les marques, el rastre, el dibuix, la 
memòria que aquestes eines aferren són tangibles, són 
úniques i humanes. És difícil treure conclusions estadísti-
ques o numèriques d’allò que obtenim per mitjà d’aques-
tes eines. I això és justament l’objectiu de les eines aquí 
plantejades. De totes, de fet. Trobar dades que, justament 
per la tangibilitat i la palpabilitat que les defineix, una es-

pectadora final pugui connectar amb l’espai-temps en què 
la dada fou recopilada. Inclús amb la persona involucrada 
en l’acció. Les dades que aquestes eines retindran fan 
olor, tenen relleu, pols. Són dades vives, algunes d’elles, 
de fet, estan en estat de descomposició. Però això que les 
fa vives ens connecta amb l’altra punta del món: allà on la 
dada va néixer. Tant se val el moment en què la usuària 
veurà la dada, allà on es va produir hi ha gent movent-se, 
menjant, rient, plorant, ballant, jugant, parlant. No és pas-
sat. No és ficció. Perú segueix allí, Islàndia segueix allí, 
Ghana segueix allí. I la gent que hi viu també. Ara mateix 
estan vivint, fent coses. Ara mateix. Allà. I aquí.
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a. davantal
Un davantal és una peça de roba emprada, tradicional-

ment, per evitar taques a la roba neta a l’hora de cuinar. 
El davantal recorda a llar, a casa. A la figura femenina 
lligada a les tasques reproductives i generalment d’edat 
avançada. A mesura que creixem noves generacions, 
evitem usar, cada cop més, aquestes robes. Actualment, 
només les duen aquelles persones qui es dediquen pro-
fessionalment a la cuina o aquelles qui vocacionalment hi 
dediquen moltes hores a casa.

Els davantals de mitja cintura, els de publicitat d’un res-
taurant, els que són souvenirs amb un toc d’humor —de 
segur passat de voltes i també passats de moda—... Ac-
tualment, el davantal acompanya més els àpats cuinats a 
l’exterior o als professionals de l’hostaleria; Justament 
per aquest lligam amb la generació passa-
da potser ens avergonyeixen i pre-
ferim dur medalles la resta 
del dia. Un davantal fet 
servir, però, ben al 
contrari de la pri-
mera idea que 
ens ve al  cap 
—que possible-
ment és brutí-
cia—, reflecteix 
moltes coses de 
les cases on es ves-
teixen i dels plats que es 
cuinen en aquestes. Les taques 
d’un davantal poden descriure l’àpat 
que s’haurà cuinat, des d’abans de presentar-lo 
a taula. Les taques del tomàquet, de colorant alimentari, 
d’oli, de pebre vermell, d’all i julivert, de farina… Per com 
s’expandeixen, s’assequen i se solidifiquen podríem definir 
quantes coses s’han cuinat amb aquest estri de vestir si 
no es rentés. 

Aquest punt és justament el que m’interessa per a parlar 
de gastronomia. Quantes coses pot mostrar i explicar un 
davantal que no es fa net i que, no duu el cuiner, sinó el 
comensal. El comensal es converteix en el subjecte del 
plat cuinat i, per tant, de la gastronomia. L’àpat se serveix 
en un recipient (o no), s’escudella. Es divideix per porcions 
i es presenta davant qui se’l menjarà. Aquest, prestant-li 
tota l’atenció visual, agafa els estris pertinents (o no) i se 
n’acosta una altra petita porció a la boca. En aquest pas, 

l’últim —i que defineix la frontera entre cuinar i menjar— a 
vegades és sapastre o imprecís. En aquesta imprecisió es 
produeix una taca. Però no per deixadesa sinó per mol-
tes coses que parlen de la gastronomia local i, en con-
seqüència, sobre la cultura local. En aquests parèntesis 
que usava abans per deixar cabuda a la possibilitat de 
menjar sense coberts, amb pals, amb forquilles, amb can-
yeta o altres i l’anterior, que fa referència als tipus d’àpats 
que es mengen directament des de la cassola emprada o 
del foc, són les que intervindran en les taques i les faran 
diferenciables. Des dels ingredients emprats, passant pels 
estris, passant pels ritmes, passant per la compartició o 
la individualitat d’un àpat, aportaran informació plenament 
subjectiva de possibles taques.

A continuació es mostra la forma del davantal i alguns 
aspectes tècnics en la perspectiva de la moda. El disseny 

té la intenció de mantenir la forma original 
d’un davantal, però amb alguns re-

tocs estètics que el faran ser 
un objecte de moda amb 

peculiaritats que el 
faran més adap-
tat al concepte 
que l’envolta. 

La forma prin-
cipal és un cer-
cle que va de 

les clavícules als 
malucs i que acaba 

a l’esquena, sense que 
els límits es toquin. Les cintes 

que permeten la subjecció al cos, 
surten des de les costelles —per sobre del cer-

cle— i s’agafen a l’esquena. Tenen una amplada de 3,5 
cm perquè no creï arrugues a la peça i per permetre un 
llaç bonic quan sigui lligat. Les puntes no són rectangulars, 
sinó romboidal, per decisió purament estètica. És un da-
vantal agafat al coll, com habitualment, amb una cinta del 
mateix gruix que les laterals, per aconseguir una coherèn-
cia estètica entre tots els elements. La butxaca d’aquest 
davantal és interior, perquè no interfereixi amb les taques. 
Però justament la decisió de mantenir la butxaca va lli-
gada a la seva finalitat tradicional: És una peça de roba 
pensada per ser embrutada —o per protegir la roba de 
sota—, de forma que guarda relació amb la indumentària 
de treballs manuals, com ara la de les persones que tre-
ballen en la construcció, mecàniques, forneres, etc. Aquest 
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davantal té la intenció de ser un enllaç entre aquests oficis 
més barruers (així s’entenen) i els més delicats o dolços, 
com poden ser la rebosteria, la cuina casolana o artistes 
en tallers. Sense tenir una forma que despisti l’atenció 
de l’altra mentre s’estigui usant, ha de mantenir aquesta 
forma que, com deia anteriorment, ha de tenir relació amb 
el seu concepte.

El color del teixit no és prou sobri per a no donar infor-
mació sobre el seu disseny, però alhora prou clar per a no 
suposar un impediment a l’hora de mantenir contingut en 
aquest.

Aquest dispositiu serà utilitzat en cada àpat en què 
comparteixi taula amb un local o amb una altra persona 
estrangera. Aquesta és l’única condició, que sigui en un 
àpat col·lectiu. Així doncs, passem a una infografia de les 
taques, on podrem visualitzar les taques de cada país i 
cada plat.

El sòl és allò que sosté els organismes i elements vius 
d’aquest planeta en què vivim. No vol dir que sigui l’ori-
gen de vida, com ho és l’aigua. Sinó que és la base o el 
suport on gran part de la vida nascuda a la Terra es pro-
dueix. Entenent-ho així, i des d’una vessant més biopolí-
tica, podem interpretar que la relació humana amb el sòl 
és influent i influïda. El sòl ens permet plantar i recollir els 
nostres aliments. Ens proporciona una primera capa per 
on construir el nostre refugi i, en aquest sentit, progressi-
vament, és la base de l’urbanisme. La nostra relació amb 
l’espai, a través d’aquest urbanisme, es veu influenciat 
per les distàncies i en com ens transportem també a tra-
vés d’aquest. Per tant, el nostre transport habitual també 
requerirà unes necessitats tècniques, com pot ser l’asfalt. 
I aquest asfalt, per molt que estigui pensat per a un meca-
nisme de transport concret, també es pot veure afectat per 
la climatologia, que pot impedir que ens relacionem amb 
el terra. Totes aquestes qüestions, que algunes són de 
caire geogràfic i natural, són tractades a l’hora de tenir en 
compte el sòl com a mitjà per arribar al destí final o, d’altra 
banda, com a espai d’esbarjo i gaudi d’aquest mateix, com 
podria ser un parc.

Després de definir possibilitats d’ús d’aquest element, 
podem determinar que, culturalment, té certes connota-
cions distingibles, aquest és el cas dels països nord-afri-
cans, on la religió més practicada és l’islam, amb un 

b. sandàlies

percentatge de mitjana superior al 97%28. En la tradició 
musulmana el terra és sagrat29. El terra de casa i de les 
cases de culte no es trepitja amb sabates brutes del ca-
rrer, ja que significa portar a casa les impureses exteriors. 
De manera que el rastre en sabates és inexistent dins de 
mesquites, per tant, no hi ha una empremta musulma-
na sobre les sabates d’aquests religiosos. Aquesta petita 
dada em permet parlar de com les sabates reben infor-
mació dels espais que es trepitgen i s’habiten i com, d’al-
guna monera, podem percebre diferències en el rastre i 
la memòria dels viatges, per contraposició entre petjades.

La memòria i el rastre és un tema molt mastegat i digerit 
en el món de l’art i el disseny, però sempre que se’n parla 
hi ha el valor afegit de la unicitat del rastre i la subjectivitat 
de la mirada de qui en recol·lecta. És per això que, i com 
vaig dient en tot el projecte, sent l’empatia l’objectiu de tota 
aquesta investigació, trobo necessari parlar del rastre i de 
la memòria, perquè parlen de vida. De l’agència dels ob-
jectes. Transformem aquest objecte pensat per ser vestit 
amb normalitat i el rellegim per donar-li un nou ús, que ja 
és propi d’aquest. Protegir-nos del terra i possible matèria 
orgànica que hi hagi a terra. I ens quedarem amb aquesta 
matèria per extreure’n patrons i distincions.

Aquest disseny està pensat per ser utilitzat per so-
bre les sabates que duré cada dia durant els viatges. El 
motiu d’emprar-les acompanyades d’unes sabates con-
vencionals és el material. Només utilitzaré pell per a la 
construcció d’aquestes i, tant per pujar el Machu Picchu, 
com per caminar per la Islàndia nevada, no és segur ni sa 
usar-les per si soles. Les sandàlies són fetes de pell de 
vaca reciclada. Un tros de pell que anava a convertir-se en 
deixalla va ser aprofitada i reusada per construir aquestes 
tres sandàlies gairebé idèntiques. La metodologia va ser 
relativament fàcil, ja que a través d’una empremta de les 
sabates que m’enduria a cada país, extraiem una plantilla 
i hi afegim un parell de cintes rectangulars per a la subjec-
ció de les sandàlies per sobre de les quotidianes. Els talls 
sobre la pell són fets a làser, que escurça el temps i facilita 
la perfecció del tall. En el cas del Perú van ser cosides 
amb fil, per atreviment, però era un procés massa feixuc, 
de forma que en el cas de les sandàlies islandeses i les 
ghaneses les peces van ser unides a partir de reblons.
28  archive.org. 2001. Population by religion, by province and te-
rritory (2001 Census). [en línia] Disponible a: <https://web.archive.org/
web/20080501073448/http://www40.statcan.ca/cgi-bin/getcans/sorth.cgi?lan=en-
g&dtype=fina&filename=demo30a.htm&sortact=2&sortf=6> [Accedit el 5 de maig de 
2022].

29  DeMello, M., 2009. Pies y calzado: una enciclopedia cultural. 1st 
ed. Santa Bàrbara: ABC-Clio, p.34.
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c. marcs de casa
L’eina que més he gaudit, possiblement, sigui el taller 

amb infants on, a través d’un dibuix on representaven la 
seva idea de casa. La casa és el lloc que implica refugi i 
seguretat. La projecció d’allò que és un lloc calmat, segur 
i tranquil. Sovint és una idea que es relaciona amb la casa 
on s’ha viscut, però d’altres vegades casa agafa unes for-
mes abstractes i imaginatives que no coincideixen amb el 
nostre habitatge real. I no només en l’àmbit arquitectònic, 
sinó també d’allò que s’hi respira dins. A Viaje de Egeria 
(2017), la dona i protagonista d’aquest diari de viatges al 
llarg dels principals destins bíblics escriu en format carta a 
les amigues, que són a Gal·lècia —origen també de l’auto-
ra—, i els relata els fets de tot allò que veu en el recorregut 
cap a Terra Santa. El que em sembla tan interessant del 
relat són les dues cases que posseeix la viatgera i les car-
tes en són la unió: Gal·lècia (l’actual Galícia i part del nord 
de Portugal) és la seva casa terrenal, allà on descansa el 
seu cos i on esdevé la seva vida. Però paral·lelament, a 
través de la seva relació espiritual amb Déu i els episodis 
del Messies recollits a la Bíblia, la devota demostra com, 
allò que no coneix i que visitarà per primera vegada, ja li 
és familiar i li és una casa espiritual, supraterrenal. I jus-
tament aquest viatge és el que uneix la casa de l’ànima i 
la casa del cos, que suposa la vida prèvia a l’assoliment 
d’aquell estadi lliure de pecat i al costat del Senyor. I, de 
fet, acaba les cartes amb aquestes paraules que descriuen 
aquestes dues cases en les quals viu, representades amb 
el seu cos, que també és físic i espiritual, que també és 
casa de la seva ànima:

«Per la vostra part, senyores meves, llum de la meva 
vida, digneu-vos tenir-me en vostra memòria, tant si conti-
nuo dins el meu cos com si, per fi, l’hagués abandonat»30.

Després d’aquesta diferència entre l’espiritual i la sen-
sible, també políticament la casa té connotacions inevita-
bles: per començar, pel fet que una casa acostuma a ser 
adquirida a través d’un intercanvi monetari i que, per tant, 
és la primera construcció capitalista que se’ns adjudica: 
la nostra extensió de l’ego capitalista. La casa no només 
és un sostre on protegir-nos de les inclemències clima-
tològiques —com originalment—, també s’ha anat farcint 
de capes de complexitat que, en un inici, estaven lligades 
a la comoditat de qui hi habita i a millorar el temps viscut 
entre murs. Però progressivament, a través de decoració 
30 Egeria. S. IV. Viaje de Egeria: El primer relato de una viajera his-
pana. 3ª ed. Madrid: Cuadernos de horizonte.

↖ Traducció de l’autora.

i elements estètics, la casa es converteix en un element 
eròtic que ha de ser omplert d’objectes bells i d’ús limitat, 
on les activitats tradicionalment desenvolupades comen-
cen a passar a un segon pla i transformen el mobiliari i 
l’arquitectura amb l’objectiu de jactar-se de les propietats 
i el cabal econòmic.

En un sentit físic, la política més propera és aquesta, la 
materialització de la idea de benestar econòmic i mental. 
De manera que qualsevol irrupció als murs de la casa 
física, suposaran una irrupció de la casa mental, de la 
tranquil·litat. Aquesta idea, que costa temps desenvolu-
par i que cada vegada més teòrics desglossen, és molt 
perceptible a través dels infants. L’inconscient transmet 
la visió als més petits de la casa i les ideologies respec-
te a aquesta acaben formant part de forma inherent en 
la seva percepció de casa. Per a obtenir informació dels 
llenguatges familiars al voltant de casa, elaboro un taller 
amb infants de cada país on hauran de representar la seva 
pròpia idea.

Els materials utilitzats són dues planxes de metacrilat 
transparent que jo duc amb mi i que una d’elles serà el 
suport de la representació. L’altra serà una coberta que 
permetrà que el dibuix no es desfiguri amb el temps. Els 
estris que usarem per a formular la imatge seran propis 
del territori. No en un sentit tradicional, sinó que ja seran 
allà a l’hora de fer el taller. Poden ser sobrants d’objectes, 
deixalles, matèria orgànica, materials que vulguin emprar, 
etc. Això ajudarà a mantenir una coherència estètica ja 
pensant en la formalització final, però a més a més, em 
permet transportar-los tant com sigui necessari, recorrent 
quilòmetres i escenaris.
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↑︎ Ampliació del resul-
tat amb el taller Marcs 
de casa a Ghana. Amb 
el Bright, la Shine i 
l’Abby.
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Si pensem en intercanvi, és curiós que, encara ara, la 
primera idea d’intercanvi que ens ve al cap no és el mo-
netari, tot i que és el més usual i present en el nostre 
dia a dia. Potser perquè hem anomenat compra-venda a 
aquest tipus de tracte. De manera que l’hem desvinculat 
de la idea innocent i igualitària d’un intercanvi en què, de 
forma pactada, s’estableix el valor d’un objecte o un servei 
a canvi d’un altre pel mateix valor. Actualment, el valor és 
massa sinònim de preu, massa sinònim de moneda i, per 
tant, massa sinònim de capitalisme.

En aquest experiment he desenvolupat un dispositiu 
que té sentit a mode performatiu. És un collage d’imants 
souvenirs de Barcelona i que, més enllà de ser una peça 
desconcertant sobre els elements que gosen representar 
la ciutat des del desconeixement i l’apropiació cultural d’al-
tres regions (com per exemple, la paella o la flamenca), 
tenen un discurs d’unicitat: eren utilitzades a través d’un 
relat on m’he fet dir artista i autora de la peça. A través de 
l’intercanvi els demanava obtenir alguna cosa que tingués 
el mateix valor. El valor era implícit en allò que escollien.

Les tres permutes estan gravades amb càmera de ví-
deo —amb menys o més qualitat—, però es pot sentir tot 
el diàleg amb les tres persones escollides. De fet, el que 
escollia arbitràriament no era la persona, sinó la situació. 
Escollia escenaris on sentia que allò es podria produir per 
comoditat i, un cop em sentia segura en l’escenari, bus-
cava la persona més propera. És el dispositiu amb el qual 
menys controlo el resultat, perquè és el que menys ordres 
proporciona i menys límits té.

Veurem que tot i la diversitat de connotacions en els 
objectes, no se separen del vincle objectual i matèric de 
les coses. Aquest fet ens fa pensar en el pensament capi-
talista i materialista d’allò que regalem i rebem: calcular-ne 
el preu immediatament i oferir alguna cosa que no tingui 
un preu més elevat (a poder ser, un pèl més baix). I lligat 
això, arribem a la reflexió en què la feina i el material que 
hi ha darrere els productes tant se val. De la mateixa ma-
nera que ens oblidem de les persones productores i dels 
seus sous. 

Veurem com, també, depenent de l’entorn econòmic i 
la necessitat d’ingressos, l’intercanvi adquireix capes con-
ceptuals o una negació per acte reflex, que reafirma la 
preferència material dels objectes per sobre del simbolis-
me i gest de regalar, a causa de l’elevat desig d’acumular 
objectes pel seu valor monetari.

d. permuta

0 7 7

BAGUL D’EINES → d. permuta
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Espigolats
005.3.1

La primera que vaig sentir el verb espigolar i que em 
va fer preguntar en veu alta «què és espigolar?» fou pel 
famós documental d’Agnès Varda, Els espigoladors i l’es-
pigoladora (2000). I vaig obtenir la resposta escoltant com 
Varda explicava què era i el seu origen històric. Espigolar 
és recollir allò que algú ha rebutjat collir per qualitat o per 
descuit. D’una altra manera, tota aquesta matèria primera 
seria descartada i desa-
profitada. Tot i que, com 
veiem, l’espígol té un ori-
gen agrari i rural, hi ha 
plenitud de formes d’es-
pigolar i no malbaratar 
allò que el propietari ha 
decidit abandonar.

Des del meu punt de 
vista, doncs, m’apropio 
una mica del terme espigolar i em quedo amb la seva 
essència: recollir una allò que ja ha estat produït i que 
no té importància per al propietari. Així doncs, no elabo-
ro dispositius que em permetran cercar dades. Sinó que 
cerco un tipus de dada molt concret, i després en dissen-
yo un dispositiu que el visualitzarà. De manera que, tot i 
produeixo el continent, el contingut ja és existent i només 
intervinc en la recol·lecció d’aquest.

El contingut en què em centro és més conceptual, tot i 
que alguns van acompanyats d’una fisicalitat o corporeïtat. 
A continuació enumero i explico amb profunditat quins són 
aquests elements espigolats i de quina forma.

L’oci i l’entreteniment són parts de les cultures que es 
distingeixen amb facilitat i que acaben sent representants 
de comunitats senceres. En la majoria de cultures, per 
aïllades que estiguin, hem pogut identificar música, ins-
truments i danses tradicionals del territori. Sembla que en 
les primeres fases de formació d’una cultura és quasi in-
nat dansar i produir música en comunitat. De manera que 
ens seria molt fàcil trobar aquest contingut festiu als tres 
països. Molt, massa fàcil. Tant que em sembla quasi obvi. 
De forma que, en explorar formes d’oci globalitzades, po-

← Les espigoladores, 
Jean-François Millet, 
1857.

i. gol

31 Beachvolleytour.es. 2022. 10 deportes más practicados en el mundo | 
Beach Volley Tour. [en línia] Disponible a: <https://beachvolleytour.es/10-de-
portes-mas-practicados-en-el-mundo/> [Accedit el 24 de maig de 2022].

dem trobar traces d’aquesta cultura pròpia dels països on 
viatjo. Cercant aquest entreteniment estès arreu del món, 
penso en el futbol. Tot i ser el segon esport més practicat 
del món —per darrere la natació amb 1.500 milions de 
practicants—, és l’esport que més seguidors i aficionats 
recull arreu del món31. El futbol té una cosa molt especial 
que fa que, per a mi, sigui suportable obviant tota la indús-
tria futbolística: pot jugar-hi qualsevol persona, en quasi 
qualsevol condició climàtica i espacial. Material se’n ne-
cessita poc: una pilota (o esfera que faci tombs), qualsevol 
cosa que imiti l’espai de les porteries a banda i banda 
del camp i, això últim, un camp. L’espai de joc pot ser en 
interior, en exterior, amb gespa, amb sorra, amb ciment, 
amb gel… És possible que per això hi hagi tantíssims ju-
gadors i aficionats, és fàcil de transportar i adaptar-se a 
les condicions terrestres, climatològiques, econòmiques i 
antropològiques.

Així doncs, a través d’aquest joc, quan s’hi involucra la 
part cultural és en la celebració d’haver marcat un gol. Es 
pot fer a través d’una celebració col·lectiva, 
individual, egocèn- trica, religiosa, so-
lidària, divertida i un llarg etcètera 
de connotacions i  s ímbols que 
variarien segons l’escenari. Vist 
així, el futbol pot tenir una visió 
més o menys es- tandard i t zada , 
però diversificaria en estímuls incontrola-
bles donats per l’emoció d’assolir objectius. Dit això, a tra-
vés de tots aquests simbolismes, mentre els gravés amb 
una càmera de vídeo, els demanaria que celebressin el 
gol de les seves vides. A partir d’aquestes celebracions, 
podríem visualitzar patrons i diferències referents a la cul-
tura i a la presència del futbol segons el lloc.

Per sort, aquest esport és practicat per persones de di-
ferents característiques, independentment del gènere, de 
l’edat, de la classe social, de la quantitat de components, 
de les capacitats físiques i altres variables. Però, desgra-
ciadament, aquests grups no acostumen a ser mixtes; 
les variables no s’entremesclen entre elles i, per tant, els 
grups són homogenis. De manera que, la més freqüent, 
que són homes d’entre 18 i 30 anys, seria la més habitual 
a l’hora de cercar grups, suposadament, això provocaria 
certa planitud en el conjunt. Però ara veurem que m’equi-
vocava, que és just el que es pretenia amb aquest treball 
de camp.
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L’antropologia lingüística tracta d’estudiar les cultures 
des de la perspectiva de la parla. S’entén que la comuni-
cació és el primer element cultural de l’ésser humà i que, 
per tant, el llenguatge és una de les formes més presents 
d’interrelacionar-se i compartir la realitat del context cul-
tural:

Totes aquestes relacions amb implicacions i impactes 
directes sobre la societat, són traslladats a través de di-
versos elements, però el llenguatge és el que, en estar 
lligat a l’expressió d’allò que envolta el context, és el més 
útil, en aquest aspecte. Com utilitzem el lèxic, l’estructura 
sintàctica i inclús la tonalitat de la veu són elements que, 
més enllà del textual, seran interpretats pel receptor del 
missatge entenent el significat elevat del missatge.

Aquest enteniment, però pot no ser el mateix en con-
textos culturals diversos, fet que podria ocórrer en inter-
ferència cultural usant gestualitat, modulacions de veu i 
construccions gramaticals no habituals segons l’aquí i ara 
de la conversa en qüestió. Citant altre cop a Duch, «no és 
el teatre una imitació de la vida, sinó que la mateixa vida 
humana consisteix en un conjunt d’ininterromputs exercicis 
teatrals»33, és, doncs, segons aquesta concepció de la 
realitat i la comunicació, els diàlegs verbals no són més 
composicions de guió que han de ser respectats per a 
provocar la resposta adequada a l’obra: vull dir, si les si-
tuacions i escenografies de diari són ficció, s’han de res-
pectar els protocols i els límits del guió perquè la resta de 
participants continuïn sent això, participants de l’escena.

En aquest sentit, m’interessa la comunicació verbal —i 
més concretament la salutació— segons la cultura, ja que 
no només esdevé un actor de l’espai-temporalitat i, per 
tant, context cultural, sinó que també té una lectura se-
miòtica interessant. Amb la mirada des de casa, quan em-
prem el català diàriament ens podem saludar de diverses 
maneres:

«Mitjançant la relacionalitat instituïda per la comuni-
cació, històricament, els humans han estat capaços de 
construir i d’habitar l’espai i el temps a través de relacions 
ètiques, estètiques, religioses i polítiques»32.

ii. salutació

32 Monestir de Montserrat, 2002. Antropologia de la comunicació. Anàlisi 
29. Montserrat, p.32.

33 Íbis, p.24.

bon dia com va?ei hola

Aquestes quatre formes reduïdes i simplificades de sa-
ludar, en són només quatre, potser les més utilitzades. 
Cada una d’aquestes té una semiòtica (o no) i una sig-
nificació protocol·lària entesa segons el context. La més 
propera i afectiva seria com va?, la més estandarditzada i 
adaptativa en diversos contextos formals i informals seria 
l’hola, com a rebuda i anunciació d’arribada. El bon dia 
és la salutació més pròpia del català i que, al contrari del 
que es coneix popularment, és correcte desitjar bon dia a 
qualsevol hora del dia, ja que no fa referència a la franja 
horària del matí, sinó a tota la jornada. Finalment, el més 
col·loquial i emprat en contextos on hi ha confiança i co-
municació habitual, habitualment entre joves, se saluda 
amb un ei, és quasi més aviat una onomatopeia que no 
pas un mot. Com a tal no té significat, però acostuma a 
anar acompanyat d’un moviment facial o cranial dirigit a la 
persona a qui es comunica el parlant.

Aquestes formes reconeixibles de saludar i donar la 
benvinguda a una persona quan s’inicia una conversa 
tenen, doncs, connotacions variades i són utilitzades 
després d’haver analitzat el teatre al qual arribarem. És 
justament per aquest motiu que m’interessa recollir les 
salutacions arreu dels països on viatjaré. No només per la 
possibilitat de conèixer nous alfabets, sinó conèixer també 
la semiòtica de les paraules. No només en un aspecte 
enciclopèdic, sinó que impliquen en un aspecte cultural i 
sociològic. 

Els idiomes amb els quals em basaré per obtenir infor-
mació seran el quítxua al Perú, ja que és (per sort) encara 
llengua viva a Cusco i el seu origen mil·lenari dels inques 
parlarà també de la transmissió intergeneracional d’una 
cultura ja minoritzada. En el següent viatge, l’islandès a 
Islàndia, una llengua escandinava que resulta ser la més 
conservadora a l’evolució i, per tant, és la més propera a 
la llengua original dels vikings. Finalment, doncs, a Ghana 
recol·lectaré la salutació en twi, una llengua àkan del grup 
kwa amb més de set milions de parlants 34. És la llengua 
més parlada en aquest país de la costa oest africana, just 
després de l’anglès, a causa del seu passat històric com 
a colònia britànica.

34 Viquipèdia. 2022. Twi. [en línia] Disponible a: <https://ca.wikipe-
dia.org/wiki/Twi> [Accedit el 30 de maig de 2022].



CAP, COR I PEUS

0 8 2 0 8 3

BAGUL D’EINES → iii. el do

L’últim dispositiu, afegit durant el procés a causa de l’ex-
tracció d’un patró que no havia contemplat, ens referirem 
a aquest com a regal, en honor al llibre the Marcel Mauss 
(1950).

En un inici havia classificat els regals com a ofrena, però 
buscant-ne l’etimologia és molt difícil desprendre el terme 
de la religió, del cristianisme i inclús del sacrifici. Seria, 
doncs, no només malinterpretar el contingut del missatge 
en l’obsequi, sinó que el terme seria eurocentrista i inclús 
egocèntric, perquè per malentès semiòtic, m’estaria con-
siderant una deessa jo mateixa. 

Així doncs, el regal ha estat un d’aquests elements que 
m’ha fet reflexionar al llarg dels viatges sobre quina di-
mensió tenien, quina interpretació global té el regal i què 
esperaven de mi a canvi. Aquesta pregunta és la que inicia 
bona part de la inquietud i em fa pensar en si la rebuda o 
l’acceptació del regal sense un do a canvi seria ofensiu. 
Així doncs, a la pregunta «què espera de mi a canvi?» 
pensava en si la meva presència seria el retorn del regal. 
Mauss comença el llibre amb un subtítol contundent: «El 
regal, i especialment l’obligació de tornar-lo». «Merda», 
penso. En cap cas considero que els compensés amb un 
altre regal i, com Malinowski, peco de considerar el regal 
totalment altruista i sense expectativa, per part del donant, 
de ser recompensat. Així doncs, tal com en un capítol an-
terior parlava de l’error com a part del procés i aprenen-
tatge, en aquest cas l’error és relacional, per tant, no hi ha 
un error que interfereixi en la dada del regal, sinó a què el 
regal sigui menys regal.

iii. el do
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aquí/allà

006

un pont es-
pai-temporal

«QUAN ENS PASSE-
GEM PEL MÓN, EL 
QUE IMPORTA  NO 

ÉS EL [CAP], SÓN 
ELS PEUS» 

— Francesc Tosquelles, 1947
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perú
Sobrevolava l’Oceà At-

làntic. Per primer cop. Sola. 
Estava molt nerviosa, com és natural, suposo. Però per 
a mi suposava l’inici del projecte, l’inici d’allò que era so-
miat i que havia costat esforços. Principalment perquè tot 
aquest projecte esdevindria contra tot pronòstic, amb tot 
allò que, per condicions i recorregut familiar, estava sent 
nou i a contracorrent. Les condicions econòmiques en les 
quals he crescut no apuntaven que jo pogués ser la per-
sona que estudiaria disseny i realitzaria aquests viatges 
pel meu compte amb vint-i-dos anys. Les experiències en 
l’àmbit acadèmic fins a l’educació secundària feien apostar 
baix a favor de la meva carrera i ganes d’introduir-me en 
estudis superiors. El factor més gran i defecte personal a 
què m’he afrontat al llarg de tota la meva vida ha estat la 
mandra: havia interioritzat tantíssim que era incapaç de fer 
res per la mandra que em suposava tot, que ni jo mateixa 
expectava poder entrar a la universitat, estar convençuda 
i satisfeta de fer-ho i, molt menys, acabar viatjant sola amb 
els costos pagats per mi mateixa després de mig any plu-
riocupada en tres feines paral·leles. 

Tot això anava contra pronòstic d’allò que estava escrit 
per a mi. I justament aquest vol (Barcelona — Madrid, 
Madrid — Lima), estava sent la mostra més grossa que 
era capaç de posar ganes, ambició i energia en tot allò que 
cregués que val la pena fer. 

Em penedeixo d’alguns descuits produïts durant els 
viatges. Sovint m’oblidava que els viatges eren subjecte 
d’investigació i, per tant, ara trobo a faltar contingut en el 
diari. Aquesta reflexió anterior és en el diari de camp, però 
potser no on toca. Pot deduir-se en formes d’escriure, en 
dibuixos i anotacions al llarg del diari; tanmateix, de vega-
des escrivia oblidant-me que una tercera persona acabaria 
llegint el diari amb l’objectiu d’empatitzar amb el relat. Així 
doncs, sense gaire més preàmbul, situaré a continuació 
les pàgines pertanyents al viatge al Perú.

A través del relat puc concloure no només que em 
va faltar constància per posar el diari al dia, sinó que el 
meu to de veu a vegades és hostil. Voldria justificar-me 
en l’atenció que havia de posar a tot allò que succeïa al 
voltant, que em posava en risc i em feia sentir insegura 
sovint. I no perquè em topés amb situacions violentes, 
sinó que allò que és desconegut i que no ens és habitual 
pot passar per esgotar mentalment, donat a la situació de 
novetat i adaptació constant.

L’emoció de conèixer i acomiadar-se constantment de 
persones és palpable al llarg dels dies. Com també l’ex-

Diari de camp plicació d’assumptes i accions que són ben normals per 
als locals i que, el fet de destacar-les i, a vegades, justi-
ficar-les fa que siguin incisos remarcables al llarg de la 
història.
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perú
Estava tan emocionada de ser al 

Perú, que em trobava en una dicoto-
mia respecte a la càmera de vídeo; mentre una meitat 
del meu cervell em demanava que immortalitzés tot allò 
que observava a tot arreu on anava —i, evidentment, te-
nint en compte que seria part del projecte—, l’altra meitat 
del cervell estava tan connectada amb el present que se 
m’oblidava encendre la càmera i gravar-ho tot. 

És cert, però, que la meva freqüència de gravació no 
va disminuir per reducció d’atenció vers el projecte, sinó 
ben just al contrari. El primer dia que vaig arribar a Lima 
em vaig trobar amb la Fio, una limenya de tota la vida. 
Ella m’explicava quin era l’estat de la delinqüència a Lima 
arrel de la covid i com era de perillós passejar-se amb la 
càmera pel carrer. No només ella m’havia alertat del pe-
rill de viatjar sola com a europea; el taxista, la policia i la 
Isabel —una senyora que havia conegut a l’avió i s’havia 
preocupat enormement per mi— també m’havien avisat 
dels perills que corria al Perú.

D’aquesta manera, doncs, dels primers dies hi ha molt 
contingut audiovisual, però a mesura que passen les ho-
res i els dies, el contingut disminueix i és més estàtic, per 
un motiu justificat: gravaria només quan em sentís en un 
espai segur per fer-ho. Cosa que normalment implicava 
estar quieta en un lloc.

Aquesta constància de gravar a diari, i en diverses oca-
sions, la vaig recuperar a Cusco, on la vida és més cal-
mada i la ruralitat afavoreix l’índex de delinqüència. De 
manera que tornava a sentir-me segura amb la càmera en 
exteriors i en moviment.

La llengua, tal com recullo en el diari de camp, sovint 
és una facilitadora en la comunicació de cultures tan con-
trastades com la peruana i la catalana. Però a vegades 
em sentia incapaç d’estar-me explicant clarament. Sovint 
la construcció verbal canvia, moltes paraules d’ús quoti-
dià canvien, moltes paraules que no coneixia, ja que són 
elements que no existeixen en la meva cultura, accents i 
entonacions que poden ser malenteses o inclús malinter-
pretades. Aquesta relació estranya entre parlants del ma-
teix llenguatge —però de diferents orígens— l’havia viscut 
abans en el meu territori, on sovint queia en el pensament 
d’«ah, no parlem igual perquè no ha crescut aquí. Però de 
segur que m’entén» I en aquest cas, que era l’invers, tenia 
la sensació de ser l’impediment d’una conversa que podria 
haver estat fluida.

Per un altre costat, les converses eren extenses, cap de 
les dues persones volíem parar de parlar. La parla és vida, 

Trobades és compartir i aprendre. I sentia moltíssima reciprocitat en 
aquest aspecte, ja que tothom et donava la benvinguda. A 
tu i a allò que tinguessis per explicar. On també s’incloïen 
les seves ganes de contar i compartir els seus sabers.

La calidesa és tangible en les paraules dels diàlegs al 
Perú. Tanta delinqüència de què m’havien advertit i jo vaig 
ser afortunada de no percebre-la, de no viure cap mala 
experiència notòria.

A continuació ens trobem amb fotogrames i diàlegs di-
versos que recullen la informació.
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— ¿Cómo se llama su ta-
xista?

— Anthony

- ¿Anthony qué más?

- No lo se 

— ¿Ustedes saben que acá 
tenemos problemas con los 
españoles?

— Yo también, no te pre-
ocupes.

— Sí, yo se que en Barce-
lona nos...

(Toca la flauta de pa)

- Esta es la flauta de 
pan, la más tradicional y 
originaria de Cusco.

— ¿Y usted ha venido 
sola?

— Así es

— ¿Le gusta más Lima o 
Cusco?

— En verdad me gustaron 
las dos por igual.

— ¿Y su nombre?

— Judith Pinyol

— ¡RECOJO DE LA SEÑORITA 
JUDITH PINYOL!

— Pero eso pasó hace cen-
tenares de años. Ni yo, 
ni ella, ni ella tenemos 
culpa de eso.

(Sona el timbre)

— Esto es el chiroque, 
que tiene su origen en 
Colombia.

— ¿Y usted como se llama?

— Prudencia

— Qué precioso suena, 
Prudencia.

— ¿Y cuando acabe del 
Perú por dónde sigue? Co-
lombia, Bolívia...

— Islandia y Ghana si 
todo va bien.

— Pero menuda vuelta va 
a pegar 

— Sí. En verdad es un 
proyecto para la univer-
sidad, por eso voy gra-
bando todo el rato.

— Qué bonito es que viaje 
sola. Pero tenga cuidado 
en Lima, cuando vuelva.

(Arriba l’Anthony)

- ¿Judith?

— ¡Hola Anthony!

— ¿No hay cinturón aquí 
atrás?

— No, no hace falta.

— Ah, vale.

— Tienes que tirar la 
diana de un solo tiro.

— Vale.

— Empiezas tú y luego yo

— ¿Porqué, porque sabes 
que no le voy a dar?

— ¿Está grabando?

— Así es

— ¿Para qué?

— Para un documental

— Ya

—...

— Tienes que tirar la 
diana de un solo tiro.

— Vale.

— Empiezas tú y luego yo

— ¿Porqué, porque sabes 
que no le voy a dar?

— ¿De dónde es usted?

— De Barcelona.

— Así usted tiene euros

— Sí, aquí llevo un par

— Yo hago oclección de 
monedas del mundo

—...

—...

— Antes se te quedó un 
señor mirando. ¿Lo viste?

— ¿Qué señor, Fer?

— Un señor atractivo. Y 
no le dijiste nada.

(Arriba la Fio)

- Fer, ¿ya te duchsste? 
Anda, apura, que nos va-
mos a ir

- Pero si hemos estado 
jugando con Judith
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El bagul d’eines és la part més gaudida del projecte. La 
part performativa on allò que havia dissenyat es posaria 
en pràctica i a prova. Com que les peces ja han estat des-
crites en l’àmbit tècnic i conceptual anteriorment, en les 
properes pàgines em dedicaré a extreure les diferències i 
les dades recol·lectades a través de les eines.

El dia que vaig provar la chicha 
morada acabava d’arribar. És una 

beguda dolça composta, principalment, de suc de blat de 
moro morat, aigua i sucre. El color és molt viu, com les ta-
ques que deixa. Vam consumir el sopar al Drive In, el res-
taurant on treballa el Luisangel. Era menjar per endur-se 
i a recollir amb el cotxe. A part de les begudes, vam de-
manar criollos, un tipus d’entrepà amb pa rodó i amb carn 
cuita durant hores, habitualment. Em van convidar.

La salsa peruana per excel·lència és l’ají, que es pot 
cuinar de diverses maneres i amb diversos ingredients, 
però la seva funció sempre és la mateixa: picar. És un 
acompanyament que inclouen molts plats. El nom es deu 
al bitxo que utilitzen per cuinar-la, que és el que coneixe-
ríem habitualment com a xili. En aquesta ocasió, la taca 
d’ají va ser produïda durant un dinar al centre de Lima, 
mentre menjàvem pollo a la leña, que anava acompanyat 
de papas fregides i amanida. En aquesta ocasió m’acom-
panyava de la Fio, el Luisangel i el Fer, el nebot d’ella.

Després d’uns dies a Cusco sense haver-me tacat ni 
una sola vegada, tornava a Lima per passar l’última nit 
prèvia al vol cap a Barcelona. El 23 de febrer vaig arribar 
a les dues del migdia i la Fio m’havia passat a recollir. A 
casa seva ja havien dinat, de manera que vam passar a 
buscar un menú per emportar per a mi. Em vaig quedar 
amb palta rellena i chicharrones con frejoles de segon. 
Mentre dinava, el Fer em preguntava com havia anat el 
viatge. I jo li preguntava què havia fet. Com que seia sola 
a taula mentre ells descansaven al sofà, en un d’aquests 
descuits vaig tacar-me amb l’arrebossat del chicharrón i 
salsa de tomàquet dels fesols.

És curiós que en les tres ocasions em vaig tacar en 
presència de les mateixes persones. Vull pensar que la 
comoditat que sentia amb elles donava peu a una major 
relaxació a l’hora de menjar. D’altra banda, en quasi totes 
les ocasions dinava asseguda en una cadira i una taula de 
restaurant o bar, de manera que l’espai que quedava entre 
la taula i el davantal era mínim i dificultava la possibilitat 
d’embrutar-me.

Taller de camp

a. davantal

perúEl que em va ajudar a treure’m 
la vergonya de sobre quan vaig 

haver de pujar el Machu Picchu amb les sandàlies de pell 
per sobre les vambes, fou pensar que no veuria mai més 
a cap de les persones que em trobava pel camí. Que en 
aquest context, i només en aquest, m’alleujava. I de fet, 
el camí que vaig recórrer era l’original: les escales cons-
truïdes pels inques com a mínim al 760 a.C36. Les escales 
eren altes i jo les pujava al sol intens de l’estiu de febrer. 
Amb prou feina em vaig trobar persones que pugessin. De 
fet, em vaig trobar només a dues catalanes que, com jo, 
van decidir pujar caminant per estalviar-se el bitllet de bus 
(vaja). Les resta de persones que em vaig trobar, que tam-
poc arribaven a la desena, feien el recorregut de baixada. 

El camí iniciava a les vies de tren de l’interior d’Aguas-
calientes, el poble més proper a la muntanya. Passades 
les vies del tren, caminava totalment sola per uns camins 
de sorra blanca (preparats per ser asfaltats) envoltats d’un 
riu de soroll ferotge i alts arbres molt poblats. Fins arribar 
a les escales havia trobat un canvi de terreny més: terra 
humida de color molt fosc, propi de la selva. Les escales 
eren de pedra, de manera que deixaven un rastre a les 
sandàlies en forma de rascada. Això implicava també que 
les petjades anteriors, sobre la sorra i la terra, les havia fet 
marxar la fricció amb la pedra. 

Després de mil-dues-centes-cinquanta escales, aproxi-
madament, haver suat el 60% de l’aigua que compón el 
meu cos, i haver-me cremat tota la pell que el Sol va poder 
atrapar, arribo al poblat inca plena de picades de mosquits 
salvatges dues hores més tard. Inicio el tour amb una guia 
turística amb molts anys d’experiència portant grups. Du-
rant el tour vaig haver de llevar-me les sandàlies; la pell de 
les sabates m’estava encetant la pell cremada i m’estava 
començant a costar caminar pel dolor de la fricció. 

El gran error fou no gravar la pujada a la muntanya. Ni 
un sol minut. Suposo que entre que fou el primer cop que 
les duia vaig oblidar-me de la importància del procés. Tam-
bé l’alta temperatura i el meu estat físic m’estava impedint 
pensar amb claredat en referència al projecte.

El resultat de les sandàlies dutes a Perú és un compost 
de rascades i colors foscos a causa de la terra humida i 
la sorra acumulada. Com que la pressió del meu cos era 
constant a cada escala, es pot veure també el calc de la 
sola de les bambes esportives que duia per sota les san-
dàlies. Hi ha un rastre vegetal de color verdós que és una 
pista de la clorofila present l’entorn vegetal del poblat.

b. sandàlies

36 Kendall, A., 1994. Proyecto arqueológico Cusichaca, Cusco: investiga-
ciones arqueológicas y de rehabilitación agrícola. 1st ed. Lima: Southern Peru 
Copper Corporation.
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A Perú, l’última nit a 
Lima, em trobava amb 

una dona que, passada una extensa conversa davant la 
porta de casa seva, li vaig demanar si el seu fill podria 
ajudar-me amb un taller. Ambdós acceptaven i després de 
les instruccions i una introducció sobre què consistiria el 
taller, de seguida el nen, el Fer, baixava amb una maleta 
de rodes plena de sabates, de les quals la mare volia des-
prendre’s i vam començar, en haver obert la maleta, con-
juntament a desglossar el contingut, extreure’n material i 
esbossar la casa. Ell m’ordenava quines parts necessitava 
tallades i jo l’ajudava tallant-les. Tenia 9 anys i les tisores 
requerien massa força per ell.

Un cop teníem les sabates destripades i considerava 
tenir totes les parts pertinents, em disposava a gravar i, ell 
solet, sense requeriments, es disposava a explicar el motiu 
de cada material i quina funció tenia en l’obra. A continua-
ció adjunto fotogrames de la construcció de casa seva.

És curiós com, després d’haver vist Lima plena de co-
lors molt vistosos, el Fer trobava plenament necessària la 
capa de pintura automàticament després de la façana. I 
com també, després d’aquest augment de delinqüència, 
la porta de l’entrada havia d’anar reforçada d’una tanca 
de seguretat, que no permetés l’entrada a estranys. En 
un seguit de pistes que ofereixen prou per analitzar en 
profunditat, el primer taller ha funcionat a la perfecció.

Ja estava totalment sola i amb 
cap mena de vincle a Cusco. De 

manera que havia de trobar un lloc on em sentís segura 
per fer l’intercanvi perquè, vulguem o no, podia conduir a 
malentesos o ser entès com una falta de respecte.

Així doncs, quan em trobava al bell centre de la ciutat, 
la població estava plenament barrejada entre turistes, fet 
que em feia entendre que els negocis que trobaria allà 
al voltant ja estarien prou acostumats a la circulació de 
gent estrangera —i molt possiblement ideats amb aquest 
mateix objectiu— i per tant seria senzill trobar un lloc per 
a l’intercanvi. Dit i fet. Vaig entrar en diverses botigues 
de souvenirs mirant d’analitzar les venedores, l’espai, les 
dimensions i altres elements que em fessin sentir segura. 
En el primer establiment que vaig entrar disposada a inter-
canviar, va succeir. Vaig explicar-li tota la història que por-
tava preparada: que era de Barcelona, que era artista i les 
peces eren úniques… I m’interromp i em pregunta: «¿Lo 
has hecho tú?». «Sí, lo he hecho yo con imanes de Bar-
celona…», li contesto. I torna a interrompre: «Está roto». 
Vaja. Bé, de fet, el que li sap greu és que estigui trencat, 

c. marcs de casa

d. permuta

perú
A Llatinoamèrica el futbol és viu i es viu. 

És un fet indiscutible. Em vaig trobar amb 
fanàtics d’aquest esport que, majoritàriament, no eren 
només seguidors d’equips nacionals o territorials, sinó que 
seguien la lliga llatinoamericana, l’espanyola, l’alemanya, 
l’anglesa i la mundial, en definitiva. Són supporters de di-
versos equips al mateix temps, cosa que provoca que amb 
freqüència tinguin sentiments enfrontats quan juguen dos 
equips de la seva preferència en el mateix partit.

A Lima hi havia moltíssimes pistes obertes de futbol, 
però l’ambient que s’hi coïa semblava més aviat hostil. 
Vaig provar d’acostar-me a una pista i vaig rebre una colla 
d’homes cridant afalacs barruers i acostant-se amb poc 
interés de crear una amistat. De manera que, estant sola 
i després d’haver-me advertit tant sobre la delinqüència, 
vaig decidir esperar a Cusco per trobar un espai segur.

A Cusco, doncs, passejant al voltant de la perifèria, vaig 
trobar diversos poliesportius ocupats per grups de nens 
desenvolupant activitats físiques de tot tipus. En el pri-
mer pavelló on vaig trobar infants jugant a futbol, m’hi vaig 
acostar per entrar a filmar.

Un cop dins, vaig adonar-me que eren vacances d’estiu, 
ja que en totes les pistes hi havia monitors o entrenadors 
d’aquella activitat. Vaig acostar-me al conserge preguntant 
si podia passar, i el discurs de documentalista de Barce-
lona va colar a la primera. Ja estava dins i vaig dirigir-me 
directament a la pista de futbol, creuant tot el centre es-
portiu, per arribar a l’entrenament de futbol i preguntar-li al 
responsable si podria gravar celebracions de gol del seu 
grup d’infants. Aquest em va enviar a l’oficina de direcció 
de les extraescolars i, aquest últim, em va demanar que 
anés a la Municipalidad, una espècie d’ajuntament del dis-
tricte, on em donarien el permís per gravar als infants.

Així doncs, un parell d’hores de tràmits i explicacions 
que sonaven sospitoses, vaig aconseguir el permís i vaig 

i. gols

perquè diu que és bonic, però que ho haurà d’arreglar ell.
Em diu que miri les caixes que tinc a l’esquena i agafi 

un imant. Un d’aquells que costa 2 Sols (0,51€). Hi havia 
tres caixes d’imants amb no gaire més qualitat que els 
que havia dut jo. Tots els dissenys eren repetits i ni tan 
sols els havien tret de la capsa. Així doncs, vaig escollir 
l’imant amb els símbols animals de Perú i un teixit tradicio-
nal, també. De manera que, tot i que va limitar el preu de 
l’objecte, em va deixar escollir entre uns quants dissenys.

Li vaig ensenyar, li vaig donar les gràcies i ens vam 
despedir.
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poder tornar per obtenir les filmacions. Vaig demanar a tot 
el grup de vint infants que celebressin el gol de les seves 
vides en el club dels seus somnis i només tres van ser ca-
paços de treure’s la vergonya de sobre i fer-ho. Dos d’ells 
van imitar la famosa celebració de Cristiano Ronaldo quan 
s’enfrontava al Chelsea a Estats Units l’any 2013. Un ter-
cer fou més valent i va rectificar la celebració del Ronaldo 
per una particular i personalitzada.

La primera persona que vaig 
sentir parlar quítxua fou al Parc 

Kennedy del centre de Lima. Dues dones vestides amb 
els vestits tradicionals de la cultura cusquenya venien sou-
venirs assegudes a terra. Parlaven d’un costat a l’altre de 
la vorera i semblaven desanimades. Jo, que estava a punt 
de passar pel mig d’entre elles dues, vaig sentir-les parlar 
i, dissimuladament vaig posar-me a interpretar la conversa 
pel context, com si fos un partit de tennis taula. 

Vaig tenir una falsa sospita que el quítxua el parlaven 
més persones de les que creia. Però ben al contrari. No 
vaig tornar a sentir aquest bonic idioma fins aterrar a Cus-
co. Per primera vegada en sis dies de viatge per Perú, a 
l’aeroport de Cusco et donaven la benvinguda en quítxua 
i podies llegir certes indicacions i observacions en el llen-
guatge propi. Així doncs, quan vaig sortir per trobar un taxi 
que em dugués a l’hostal, vaig aprofitar i vaig iniciar una 
traca de preguntes sobre la situació lingüística a la ciutat. 
Mentrestant, ell intentava vendre’m tours per la província, 
dels quals ell n’obtenia una comissió.

Es va il·lusionar quan va notar que mostrava un interés 
real per la llengua, així que em va donar indicacions per 
a saludar, presentar-me i donar les gràcies en quítxua. El 
cert és que, revisant els vídeos on gravava la conversa, 
em diu que es saluda amb una paraula que no he acon-
seguit desxifrar ni cercant-la de diverses formes. Recordo 
que en arribar, les pancartes de l’aeroport et deien na-
paykamuyki, que ho tradueixen com a «benvingut», però 
una traducció literal seria «et saludo». La diferència entre 
donar la benvinguda i saludar del jo al tu és la inclusió: la 
benvinguda parla d’obrir les portes a l’altra persona en el 
teu espai, on a partir d’ara hi formarà part. «Et saludo» 
fa referència a l’alteritat, deixa a la persona saludada en 
un extramur. Tant és així que en llenguatge no verbal, les 
mans se solen posicionar mostrant aquests significats: 
donar la benvinguda amb el cos, és un gest del braç que 
acompanya l’entrada de l’altra persona: amb la mà estesa 
cap amunt, el braç fa un recorregut de l’altre cap al da-

ii. salutació

perúJa he mencionat anteriorment a la Fio 
i al Luisangel, els dos limenys que m’en-

senyaven les entranyes de la ciutat i que, sense ells no 
hauria pogut visitar pel perill que comportava sent dona, 
jove, europea i viatjant sola. Doncs no només volien mos-

iii. el do

rrera de la pròpia persona amb el que es dona permís al 
nouvingut a formar part d’un espai on el local ja n’és part.

Així doncs, aquesta seria la primer salutació que vaig 
rebre, em van saludar, literalment, per a passar a viure 
una experiència i compartir espai amb les persones locals, 
però no formant part d’aquest espai.

Aquella mateixa tarda vaig anar a visitar la Plaça d’Ar-
mes de la ciutat de Cusco, on vaig asseure’m a gravar 
escenes quotidianes de locals i turistes passejant tranqui-
l·lament. En una d’aquestes ocasions en les que gravava 
un infant jugant a futbol, una senyora que venia articles de 
record se’m va asseure al costat per descansar i pregun-
tar què feia. Ella em va dir com se saludaven a diari: allin 
p’unchaw, curiosament igual que en català: «bon dia», en 
quítxua, però, el més adient segons la norma lingüística 
és anar canviant la salutació segons la franja horària, al 
contrari que el que mana la norma catalana. 

Allin p’unchaw és la salutació que més espai ocuparà 
de les tres llengües, igualant el continent i les caracterís-
tiques tècniques de la tipografia. Desitjar el bon dia a una 
persona pot acabar-se entenent com a salutació quan ja 
n’estem acostumades, però és justament aquest anhel que 
l’altra persona passi un bon dia, desitjar-li felicitat i bondat 
en aquella jornada. És la salutació habitual entre cone-
guts i desconeguts, en espais laborals i en espais d’oci, 
en espais íntims i espais col·lectius. La bondat que la resta 
de persones amb qui et trobes tinguin un bon dia la resta 
del dia és, possiblement, la salutació més altruista dins el 
l’idioma quítxua. 

Que, d’altra banda, pot també ser entès com una admi-
ració al dia en una perspectiva ecològica i climàtica. Tot i 
que pugui fer mal temps, respondre al context geogràfic 
i climàtic com a bo, fa que puguem tenir una perspectiva 
positiva vers la naturalesa on vivim. Cada dia és bon dia 
si entenem que el mal temps és només mal per a la vida 
productiva de les persones. En una teoria ecocentrista, el 
mal temps —en moderació: sense desastres naturals— és 
beneficiós per a la flora, la fauna i, per tant, la vida animal, 
com és la nostra. Dit així, doncs, bon dia o més aviat allin 
p’unchaw és una forma afable, dolça i agraïda de rebre 
algú.
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perútrar-me tot allò que creien interessant de la ciutat, sinó 
que es van oferir a acollir-me l’última nit a Lima per estal-
viar-me diners en hostals. La tarda d’aquella última nit a 
Perú vaig arribar cansada de Cusco, tenia ganes de jeure 
i no fer gaire res. Ella, aprofitant que estava cansada, va 
marxar per sorpresa a fer «un encàrrec» i va tornar amb 
xurros, menjar blanc i almívar de llet. Em deia que havia 
de provar els xurros més bons de tota la ciutat i que el 
Luisangel havia anat a buscar-los per a mi. Mentre tastava 
el primer xurro de sota el braç es va estirar un bolso de 
llana amb estampat tradicional del seu país. Em va dir que 
així recordaria el seu país a tot arreu on dugués la bossa.

M’encuriosia —i em segueix encuriosint— que era un 
objecte souvenir, era una cosa que jo podria haver com-
prat sense buscar gaire, però tot i així ella va pensar que 
m’havia de regalar alguna cosa, no només acollir-me a 
casa, convidar-me a menjar i portar-me a tot arreu. I, sor-
prenentment, també, no em va oferir un record per a que 
la recordés a ella, sinó perquè recordés el seu país. Evi-
dentment, cada vegada que veig la bossa penso abans 
en ella que en Perú, però es va establir una espècie de 
compromís en el que jo recordaria Perú i l’escena en la 
qual se’m va atorgar la bossa.
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islàndiaIslàndia és el somni de la meva mare. I vaig entendre 
per què. Un país nòrdic que promet igualtat i estabilitat 
econòmica i, a ulls de la meva mare, seguretat pública. És 
cert que és així, i els habitants saben que és així. El que 
no sabia la meva mare és el paisatge que m’esperava.

El vol cap a Islàndia era més semblant als que estava 
acostumada a agafar: un vol europeu de menys de cinc 
hores i amb turistes de tot tipus anant-hi de forma tempo-
ral. Al vol mateix, em vaig fer amiga d’un matrimoni de Bar-
celona d’un parell d’anys més grans que els meus pares 
i que, en aterrar, es van oferir portar-me de l’aeroport a la 
capital amb el cotxe que havien llogat. Aquesta vinculació 
amb la ciutat on vivia a través d’aterrar en català, arribar 
a la capital en català i el primer gest de sobreviure en ca-
talà, va fer que em desvinculés en certa forma d’allò que 
estava vivint. Fins entrar a l’hostal no vaig haver de parlar 
en anglès i trobar-me sola de veritat. Va ser llavors quan 
el meu cap em va dir: ‘tia, ara sí. Estàs sola’. I sonava bé. 
Sonava alliberador.

Era el segon viatge, i tot i que estava gaudint moltíssim 
dels paisatges, de l’experiència de veure aurores boreals 
i de la gent que coneixia, no perdia el rumb de la inves-
tigació. De manera que, de forma natural, allò que veia 
ho comparava ja amb el viatge a Perú i extreia refexions 
de la contraposició i els diferents elements que ocupaven 
l’espai.

Islàndia va ser el viatge on em vaig sentir més connec-
tada amb el món. El viatge que em va posar a les mans 
refexions i relacions molts intentses i, podria assegurar, 
em fa fer gaudir la síndrome d’Stendhal. I dic gaudir, per-
què tot i l’excitació corporal i mental que vaig viure, els 
efectes que vaig sentir formaven part d’una experiència 
i una connexió amb el món que quasi podria categoritzar 
d’espiritual.

Diari de camp
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is-
làndiaEn el cas de les gravacions, la sensació de seguretat 
i la costum de veure turistes sovint, em permetia gravar 
tant com volgués amb la càmera que duia amb mi. Sense 
voler-ho, molts minuts de cinta són recopil·lació de pai-
satges i bellesa natural. Però també hi ha molts minuts de 
converses divertides, i d’altres de profundes, amb locals i 
migrants de l’illa. 

L’anglès no és el meu fort, de manera que la meva for-
ma d’expressar-se sovint es veu limitada per la llengua, 
però s’inclouen molts tipus de comunicació i són aprecia-
bles en les converses. La forma somrient i propera amb 
la que em tracten totes les persones amb les que em tro-
bava, va fer trencar el meu estigma de la fredor atorgada 
als habitants del nord. Aquest és un dels factors que em 
van sorprendre més d’Islàndia. De la mateixa manera que 
ho feien els paisatges al meu voltant i el clima amb el 
que em vaig topar aquells dies. Tothom comentava les 
mateixes idees respecte al paisatge i el temps: ‘has tingut 
sort. Veníem d’uns mesos amb molt vent i moltes pluges’. 
‘No és fàcil veure aurores al mes de març, normalment 
desapareixen al febrer i reapareixen al desembre’. ‘Són 
dos països diferents: Islàndia a l’hivern i Islàndia a l’estiu’. 

Islàndia, per a mi, és una sinfonia de Mahler on les pu-
jades i baixades són constants i presents. No podia evitar 
burlar-me de mi. No podia evitar veure’m des de fora amb 
els ulls com a plats, enlluernats i brillants. Sovint plens de 
llàgrimes d’emoció i d’altres ardents en foc. La diversitat 
del paisatge l’acompanyava la diversitat d’emocions. La in-
tensitat de saber allò que és finit i que acaba aviat. L’ànsia 
i la satisfacció. L’enyor d’un comiat encara no viscut. M’hi 
veia. M’hi veia vivint i m’hi veia adaptant-m’hi. I m’hi sentia 
segura. I m’enyorava? No gaire. No gaire comparat amb 
quan vaig ser a Grècia o a Perú. Les converses aprofun-
dien molt més en contingut a causa d’aquesta tranquil·litat 
i seguretat implícita.

En tornar —i això que quedi en secret— vaig patir una 
forta baixada emocional que em va costar remuntar. No 
era el primer viatge sola, ni la destinació més exòtica. Però 
l’experiència(es) viscuda(es) en aquella illa fou realment 
màgica. Alguns dels diàlegs viscuts els incloc en les se-
güents pàgines:

Trobades
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— But don’t worry, I can 
find a way to go to Reyk-
javik. Maybe hitchhiking.

— Is not that I want you 
to leave, but I want to 
find a way for you to get

- It’s not easy being a 
girl in a small town. 
Everyobody knows you and, 
you know, when you want 
to buy condoms the people 
in the pharmacy know you. 
And you know them. So, 
you aren’t that good girl

— T’encantarà Islàndia, 
cada lloc és millor a 
l’anterior.

— What’s going on?

— I don’t know, she might 
think it’s a good place 
to film.

anymore. So, do me a fa-
vour. Take some condoms.

(La gent riu i aplaudeix. 
S’acosten un parell de 
senyores a agafar preser-
vatius)

—... — This is incredible.

— Yeah...

— I mean, it’s surreal.

— Now everybody knows who 
does what. 

(El públic riu)

— Even my parents, that 
are here somewhere.

— Què fort... — How did we get here?

- Thank you so much!

to Keflavik...

— Yeah, I know, but don’t 
worry I came alone. I can 
leave alone.

— The secret is on the 
heat control.

— Yeah, I know.

— How? How do you know? 
It was supposed to be a 
secret.

— This is a good place to 
kidnapped by a Couchsur-
fing host.

— If we make a half an 
hour trip we can get to 
a small town. Well, a 
mid-sized town in Ice-
land. And so you can meet 
some kids.

— Oh!! Great!!

— Do you want a photo up 
there?

— Oh, okay.

— Done?

— Yeah. Enough pics.

— Now I am a kids hunter.

— Yeah, it seems like. 
But it’s your bussiness, 
I’m not judging you.

(Tots dos riem)

— Know another one with 
Thalia.

— Okay.

— Do you want a photo?

— Please! Thank you

— Oh yeah, because I ki-
lled all your family 
and...

— Oh. Of course, yeah.
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làndia

A Islàndia no va ser fàcil compar-
tir àpats amb persones que no hi 

havia un vincle més o menys estipulat. En aquest cas, les 
tres taques foren produïdes durant els àpats que compartia 
taula amb els meu hostes, el Matti i el Freyr.

Amb el Matti hi vaig passar dues nits, em va hospedar a 
la seva casa d’estiu, molt a prop del llac Thingvellir, on hi 
havia altres cases d’estiu, però separades entre elles. En 
aquella època, al ser març, estàvem totalment sols a 50 
km a la rodona. L’àpat de pancakes and bacon era clara-
ment nord-americà, o britànic. Però per les quantitats diria 
que era més nord-americà. Era l’esmorzar posterior a la 
primera nit. Els pastissets anaven acompanyats de xarop, 
que és justament del que em vaig tacar. També amb l’oli 
del bacon. I pensareu «què marrana», i sí, però també era 
causa de la disposició de la taula i el seient. El Matti és un 
noi jove de 25 anys que tenia ganes d’estar sol a la casa 
d’estiu i fer allò que li rotés. Per exemple: menjar des del 
sofà sobre la taula de cafè i mirant la tele. Tots els àpats a 
casa seva van ser així. La distància entre el plat i el meu 
cos era ampla, de manera que en el recorregut de la for-
quilla hi cabien més probabilitats de tacar-me. A més, les 
taques són de substàncies líquides, de manera que, com 
més estona li donem al líquid en suspensió, més hi afecta 
la gravetat abans d’entrar a la boca.

En els següents àpats vaig aprendre i vaig decidir po-
sar-me el plat sobre la falda o amorrar-me molt a la tau-
la, inclinant-me amb tot el cos per no tacar-me. I això va 
provocar que no apareixessin més taques, cosa que pot 
semblar interrupció de la investigació, però ben al contrari: 
la meva postura incòmoda és la dada, en aquest cas. La 
forma en com no estic acostumada a menjar (en un sofà 
davant d’una taula baixa) provoca errors (o taques) en mi. 
De manera que vaig haver de fingir tenir una cadira alta 
i una taula alta a través de la postura del meu cos, que 
passava per utilitzar el meu propi cos com a moble al que 
estava acostumada o, inclinar el cos suficientment per si-
mular la proximitat del mobiliari usual.

Amb el Freyr vaig passar un total de cinc nits a casa 
seva, a Borgarnes. Aquesta localitat acostuma a multiplicar 
la població durant l’estiu, ja que té un entorn ple de fauna i 
flora, llacs i rius, i proximitat amb llocs de postal.

El Freyr havia estudiat per ser xef en una escola d’hos-
teleria i, estava tan feliç de rebre’m que va cuinar-me quasi 
tots els àpats que vam menjar. Els que no va cuinar era 
perquè menjàvem fora de casa.

La primera nit, el primer sopar, va cuinar pits de pollas-

Taller de camp
a. davantal

tre a baixa cocció amb un estri francès molt novedós, que 
fingia cuinar el menjar durant hores i hores, però disminuïa 
el temps a una cinquena part. El plat estava compost per 
aquest pit de pollastre, un risotto de bolets, uns espàrrecs 
amb salsa del rissotto i amanida d’acompanyament. Ah, i 
pa d’all. Em vaig tacar amb la salsa dels espàrrecs, que 
tal com diu el meu amic Freyr era una mushroomy, aspa-
ragussy, creamy and very deliciousy salsa. I a més, de 
forma inconscient, vaig eixugar-me el dit sobre el davan-
tal, després d’haver-me ajudat amb el dit a recollir l’arròs 
cremós a la forquilla. 

Dos dies més tard, va deixar de sorprendre’m amb tots 
els àpats que cuinava i em va preguntar que voldria dinar 
aquell dia. Li vaig dir que alguna cosa fàcil, ja que es nega-
va a rebre ajuda per part meva més enllà de parar la taula. 
Així doncs, vam cuinar tallarines fresques amb salsa po-
modoro, igual que el rissotto, un plat italià. Pomodoro vol 
dir tomàquet, de manera que cuinaria la salsa de tomàquet 
tradicional italiana, que inclou algunes verduretes tallades 
molt, molt petites.

Això és una cosa que em ve des de petita i que encara 
ara soc incapaç de corregir: si menjo tallarines em taco. 
Inevitable. I tot i que pot semblar que aquesta taca era 
premeditada després d’explicar això, és una cosa que re-
cordo instantàniament després d’embrutar-me. Mai abans. 
De manera que tots dos estàvem gaudint de la boníssima 
pasta preparada pel Freyr quan, en intentar xuclar l’últim 
trosset de tallarina que se m’escapava de la boca, vaig 
esquitzar-me la cara i el davantal de petites gotes de tomà-
quet.

És curiós com, en tots tres casos, els plats que em van 
tacar són de gastronomies estrangeres. En el primer cas 
anglosaxona i en els dos darrers és italiana. No només 
parla de l’abscència de cuina local, sinó també de la con-
cepció que es té sobre altres cuines segons l’entorn o el 
context de l’àpat. Un àpat més casual, més juvenil per 
esmorzar és el pancakes and bacon que cuinava el Matti, 
com també els ous remenats d’altres dies. O sandvítxos 
de carn de vaca amb pa de motlle. És ‘guai’ menjar com 
els americans. És justament el que mengen els que apa-
reixen a la tele que miràvem mentre menjàvem. És normal 
perquè a la tele ho mengen.

I, en canvi, quan és un àpat formal i elegant, com els 
concebia el Freyr, cuinava plats italians i els acompanya-
va de vi, espelmes i jazz. Ja ho sabem, la gastronomia 
italiana pot ser molt romàntica, íntima i elegant. I així volia 
el Freyr que percebés els sopars amb ell. Aquesta era 
la imatge que ell volia projectar. I realment l’aconseguia. 
Llàstima que jo sempre menjava amb un davantal brut.
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Estava viatjant per molts pai-
satges diversos, esperant trobar 

el més adequat per a caminar una bona estona. Després 
de dies de caminar i conduir per centenars de quilòmetres, 
vaig deixar que fos el Freyr qui em portés a un espai on 
caminar durant una llarga estona. I ell va decidir portar-me 
a un volcà que feia anys que estava inactiu, però que en-
cara la presència de pedra volcànica i lava era visible en 
la capa superior de la superfície. Això sí, al mes de març 
havíem d’apartar la neu si volíem observar el sòl.

A Islàndia el terreny era ple de neu, a tot arreu, de ma-
nera que les vaig utilitzar per escalar el petit volcà, que 
en el recorregut l’acompanyava una barana d’ajut. Curio-
sament, durant l’ús de les sandàlies, pensava que seria 
impossible captar la presència sobre la pell, però la con-
tracció provocada pel fred i la humitat va permetre una 
variació sobre la sandàlia. En aquest cas, es va endurir la 
pell i el color va pujar de to, a banda d’una deformació i 
rigidesa provocada per aquesta aigua que, en un altre con-
text, es consideraria que va fer malbé el material. D’una 
altra banda, la pròpia humitat permetia que les pedres just 
sota la neu quedessin marcades en el material. El resultat 
són patrons de circumferències i cavitats molt pròximes 
entre elles, degut a la composició volcànica: lava refreda-
da. Així doncs, tenim també empremta d’aquesta erupció 
succreïda ja fa dècades. I és així, potser, com a través de 
les sandàlies podem tangibilitzar més fàcilment el temps, 
ens impressiona molt més una erupció propera temporal-
ment, que no pas un terra tot fet de quitrà. Justament per 
l’inusual que suposa aquest esdeveniment natural.

Aquesta vegada em 
trobava a l’interior de 

casa el meu amic islandès de Borgarnes, ja que a l’exte-
rior feia massa fred després de l’escola com per fer-hi el 
taller. Les participants del taller serien les seves veïnes, 
dues germanes de 10 i 13 anys que s’anomenaven Ásta i 
Rebekka. Eren germanes i tenien 12 i 13 anys, de manera 
que per època de pre-adolescència, la representació po-
dia ser més rígida que la del Fer, l’infant peruà. La mare, 
l’Elín, creia que la petita tenia la ment prou ingenua com 
per a obtenir un bon resultat del taller. Però a l’hora de la 
veritat, potser perquè no em coneixien, potser perquè no 
m’havia explicat prou bé, la germana gran va intervenir per 
dirigir una mica la peça. El material que havíem trobat per 
emprar foren plàstics dels que s’usen per cobrir la palla i 
que el vent els havia fet volar fins el voral de la carretera. 
Ja que érem allà, al voltant de carreteres, també trobàvem 

b. sandàlies

c. marcs de casa is-
làndia

A Islàndia no sabia en quin mo-
ment posar-me a intercanviar i amb 

quin tipus de persona fer-ho. Així doncs, van passar els 
dies i em quedava pendent intercanviar, temia no arribar 
a aquest objectiu. Però els darrers dies a Borgarnes, com 
que havíem estat en llocs prou distants entre ells i prou 
dispars com per a que es produís un intercanvi sorprenent. 

Doncs sort d’això, l’últim dia en aquesta població, el 
Freyr em va portar a l’exposició d’art de la Michelle Bird, 
en aquell mateix poble. L’exposició era de diverses artis-
tes, quatre en total, que tractaven tècniques i disciplines 
diverses. Només entrar, em vaig posar a mirar les foto-
grafies de la Signy sense saber que eren d’ella. De fet, 
no la coneixia de res, així que quan em va preguntar què 
em semblaven vaig començar a extreure reflexions i re-
ferències massa poètiques, pel que sembla, pel que ella 
esperava de mi. Ens vam posar a parlar una bona estona 

d. permuta

llana d’ovelles que quedaven enganxades a les valles me-
tàl·liques que separaven el seu terreny del quitrà. Elles, 
però, veient que el material els hi era insuficient per repre-
sentar una casa, van anar a la seva per agafar aquarel·les 
i pinzells i utilitzar el plàstic i la llana com un llenç.

La casa, després d’estones llargues de discussions i 
debats sobre com representar els elements que conformen 
una casa, el temps de construcció és curt i la casa acaba 
agafant la forma més globalitzada de la imatge domèstica: 
un quadrat amb un triangle a sobre fent de teulada. Com 
en la gastronomia d’aquest país, la concepció cultural i 
única de la casa a Islàndia careix de profunditat i anàlisi, 
de manera que es basa en una idea occidental estàndard 
de representar una llar.

Com a elements destacables, la presència d’una finestra 
circular situada a les golfes de la casa, pot estar parlant 
d’una arquitectura, més o menys comuna, al país nòrdic. 
A Espanya, per exemple, no s’acostumen a dibuixar les 
golfes.

En segon lloc, l’afegit de llana en el pom de la porta 
—primer element en contacte corporal amb la casa— per 
evitar el fred, i també en la unió entre la teulada i la façana, 
que podria interpretar-se com a aïllant. En relació amb el 
clima hi trobem també una xemeneia: visió exterior d’una 
llar de foc.

I la presència del Sol que, tot i que hi ha un temps en 
que a Islàndia apareix breument, tenen present l’astre com 
un element constant i atemporal en la representació de 
casa.

→ Ja ens apota una anàli-
si, la necessitat d’acu-
mular material, en comp-
tes de buscar formes 
d’explotar les possibili-
tats d’un únic material.
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i em preguntava què hi feia allà. Això era un punt a favor 
per a l’intercanvi, ja que com a mínim una persona estava 
contextualitzada de la feina que faria allà.

A mida que avançaven les hores, jo m’havia quedat sola 
al local, sense el meu company, i anaven entrant i sortint 
grups de gent mentre jo em quedava mirant en profunditat 
les obres. També val a dir que era l’única cosa que podia 
fer. En una d’aquestes, les noies més joves que expo-
saven (una exposava, l’altra performava un monòleg) se’m 
van acostar interessades després de sentir la conversa 
amb la Michelle. Els vaig explicar el projecte, què opinava 
de les seves peces i com de meravellosa era la ciutat de 
Borgarnes. 

Quan l’exposició havia acabat, em vaig quedar amb 
elles a fer un tè, un xopet de whisky i unes galetes, i vaig 
pensar que aquella era la meva oportunitat per demanar 
l’intercanvi. Vaig deixar la càmera de vídeo gravant i, tot 
i que la parella de l’Alexandra es va posar davant durant 
una bona estona, vaig poder filmar l’intercanvi amb bona 
qualitat. Els hi vaig dir que tenia una cosa una mica es-
tranya pendent, i que potser era un bon moment per fer-
la. Vaig portar l’imant i l’Alexandra va quedar totalment 
enamorada de la peça. Tant és així, que em va demanar 
que l’acompanyés a casa a buscar alguna de les seves 
creacions.

El Freyr va venir a buscar-me i em va acompanyar a 
casa seva per recollir la meitat de la permuta. Em va en-
senyar el seu petit estudi i va agafar un dibuix que tenia 
penjat a la paret. Em va dir, «fa temps que no dibuixo, 
últimament només pinto, escampo pintura. Llavors, aquest 
dibuix és especial, per a mi, però més ho és el teu imant». 
Ai, Alexandra, ets un Sol.

Va començar a passejar per casa seva amb rapidesa 
cercant un marc de fotos de la mida del dibuix per a que 
tingués més valor. Va venir allà on jo era, i sobre una taula 
va recolzar el marc. De dins hi va treure una foto amb la 
seva parella de feia uns quants anys, ja, i va intentar po-
sar-hi la seva obra. És molt nerviosa i no se’n va ensortir, 
així vaig acabar de posar-la jo. Vam gravar una escena 
en la que ens donàvem la mà, per a que quedés tancat el 
tracte, i ens vam quedar a fer un cafè.

islàn-
dia

Feia un dia assolellat, buidat de núvols i de 
temperatura càlida, per ser Islàndia. I quan 

ja havíem decidir amb el Matti que aniríem a buscar un 
camp de futbol per a gravar les celebracions, va posar-se 
a ploure amb molta força, fent que la temperatura baixés 
sobtadament i la llum desaparegués de cop i volta. 

Vist això, donava per fet que no hi hauria ningú entre-
nant i que arribaríem a qualsevol camp de futbol i estaria 
tancat. Evidentment no fou així. I dic evidentment perquè, 
tot i que formava part de la meva lògica cultural, si feia 
molt mal temps es cancel·larien les activitats en exterior, 
com jo estava acostumada que passés amb el clima me-
diterrani del què vinc acostumada. Però en un país nòrdic 
el mal temps és constant i diari durant un llarg temps de 
l’any, de manera que cancel·lar activitats per mal temps 
implicaria practicar-les dies comptats de l’any. 

Així doncs, efectivament, vam trobar el camp de futbol 
ple d’adolescents entrenant a futbol. Anaven tots equipats 
i els entrenadors anaven cridant, així doncs, podia deduir 
que formaven part d’un club.

En entrar vaig anar directa a l’equip femení que estava 
escalfant al costat de la banqueta. Un grup d’onze noies 
anaven ben equipades pel fred i l’entrenament, però es-
taven massa concentrades com per fer-me cas. Dues de 
les noies em van sentir i em van fer el favor d’escoltar 
l’explicació i el projecte. Altre cop, els vaig dir que era una 
documentalista de Barcelona i que volia recol·lectar les 
seves celebracions de gol per a que formessin part d’una 
peça audiovisual. 

Van voler celebrar-ho entre les dues, suposant que una 
d’elles marcava el gol i que corria a buscar la companya. 
L’excitament incloïa xiscles, salts i els punys tancats a l’ai-
re. Es van abraçar mentre saltaven i cridaven i automàti-
cament es van posar a riure i van marxar corrents al crit 
de l’entrenador.

Però no només vaig viure aquesta celebració, que era 
femenina, jove i en exterior, sinó que també vaig tenir la 
sort d’accedir a un partit de futbol sala en un poliesportiu 
mentre jugava un equip de nois veterans, tot el contrari a 
l’experiència anterior. 

Aquests segons van decidir celebrar el gol amb tot 
l’equip junt, que eren cinc. De manera que esperava veu-
re una celebració conjunta, però, ben al contrari, cadascú 
es va posar a celebrar el gol de manera individual. Altre 
cop, un imitava Cristiano Ronaldo, un altre corria, un altre 

i. gols
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cridava i un altre saltava.
La interacció entre golejadors i jugadors només l’havia 

vist en les interaccions femenines. Ni a Perú ni al camp de 
futbol sala islandès van unir-se en una mateixa celebra-
ció, o interactuant entre sí, fet curiós tot i ser un esport en 
equips. Potser la concepció del gol és individualista, tot i 
que seria impossible sense una jugada en equip.

Com es comentava en la teoria 
d’aquest dispositiu, a Islàndia es 

parla l’islandès: una llengua escandinada d’origen viking 
arribada amb els primers conqueridors noruecs. A cau-
sa de la dominació noruega durant centenars d’anys, la 
llengua islandesa és l’única que ha penetrat en aquesta 
societat insular sense adoptar gaire modificacions evoluti-
ves en la lingüística. És, doncs, la llengua germànica més 
conservadora.

Ja he mencionat anteriorment la sorpresa en l’afabilitat 
que vaig sentir rodejada de locals, sí és cert, però, que 
hi ha certs aspectes culturals que, de fet, podrien formar 
part d’aquesta imposició cultural donada per la conquesta, 
però que es conserven en l’actualitat. Així és, doncs, com 
la seva salutació habitual no és més que un so de tres ca-
racters fonètics donats de dues lletres hæ, pronunciat com  
/haiː/ i amb poc requeriment de moviment bucal i lingual 
per a la pronunciació. És així, doncs, com es mostra 
aquesta sobrietat estereotipada en les cultures nord-eu-
ropees. Podríem comparar el seu hæ al nostre ei, que no 
sol ser utilitzat en contextos comuns, sinó que acostumen 
a emprar-lo joves i/o persones de confiança que no se sa-
luden per primer cop en la jornada. Ells, en canvi, agafen 
el telèfon i responen amb hæ, arriben a un establiment i 
diuen hæ, es troben amb familiars, amics i parelles i es 
diuen hæ. Vaig tenir la sort de conèixer al Freyr i veure 
com la seva forma de relacionar-se sobtava a les persones 
locals; El Freyr acompanyava el hæ d’altres expressions 
més properes, com per exemple «quin bon dia fa avui» o 
«com estàs avui?». Aquestes frases no sorprenien pel con-
tingut, sinó perquè denotaven simpatia i confiança des de 
l’inici, i sí és cert que, sobretot els majors, responien amb 
un somriure i extreien més conversa amb ell, en compa-
ració a interaccions d’altres persones que havia observat. 
De manera que el hæ per si sol pot ser fred, però pot ser 
una entrada tradicional per a una expressió més propera, 
formal, empàtica, etc.

Això sí, em va ser molt fàcil aprendre a saludar, i adap-
tar-me a l’hora d’arribar a qualsevol lloc. Sobretot, també, 

ii. salutació

is-
làn-

dia

Era el segon dia que estava amb el 
Freyr, després de la primera nit havent 

dormit a casa seva i, abans d’anar d’excursió per a veure 
paratges naturals, va voler parar a la gasolinera a buscar 
un parell de begudes. Jo, mentre l’esperava al cotxe, par-
lava per videotrucada amb una amiga. Al cap de cinc mi-
nuts tornà el meu amics islandès amb un parell de llaunes 
i bosses de patates. En adonar-se que estava parlant pel 
mòbil no digué res, però em llançà des del seu seient una 
pulsera. Era un braçalet que ell portava igual i semblava 
imitar la textura d’alguna pedra preciosa natural. Hi havia, 
també, una creu cristiana i una etiqueta de cartró amb el 
preu i el nom de la marca. Al revers hi havia informació 
de quina pedra era i les seves suposades propietats. Pel 
preu, però, dubto bastant que les pedres que hi havia fos-
sin gaire valuoses a nivell mineral.

Semblava un collage de souvenirs, suposades pedres 
precioses amb moldejades amb esferes perfectes, una pe-

iii. el do

perquè en anglès se saluda igual des d’una perspectiva 
col·loquial. I això ja ho portava integrat, perquè em co-
municava amb els locals amb anglès, els quals en tenen 
un domini impecable. I més enllà d’aquesta paraules i les 
quatre bàsiques que necessites per a ser educada, em va 
ser impossible entendre quasi cap lògica de les estructu-
res sintàctiques, de manera que per molt que aprengués 
mots de subjectes i predicats, sempre la pifiava en inten-
tar construir una frase. O una paraula sense espais, per-
què en ocasions declinen usar espais i la mateixa paraula 
contindrà el subjecte, el predicat, l’adjectiu, l’adverbi i els 
articles. I ja no només la lectura o escriptura de les parau-
les. Un pas superior és la pronúncia. Pensava que podia 
fardar una mica del meu coneixement en la pronúncia del 
volcà que entrà en erupció l’any 2010: Eyjafjallajökull. Com 
era d’esperar, el pronunciava fatal. I després de molts i 
terribles intents, vaig desistir i vaig acabar concloent: a 
vegades, allò que fa bonic les llengües és que siguin tan 
difícils per als no-nadius.

A nivell formal, i aplicant els codis d’estudi que vaig ex-
treure de la salutació en quítxua, hæ és molt més diminuta, 
si contemplem l’espai que ocupa textualment. Té un carac-
ter que per a mi és nou, ja que no és present a la llengua 
catalana ni a l’espanyola, però és propi de l’alfabet llatí. És 
la lligadura de les lletres a i e, de forma que, a nivell gràfic 
pot destacar molt per si sola, ja que només va acompanya-
da d’una h. És, per tant, una taca molt més discreta, però 
amb caràcter i elegància.
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islàndiatita creu cristiana, uns adorns metàl·lics i una etiqueta de 
cartró amb la informació bàsica i necessària per entendre 
què era aquell objecte. El que em sorprenia, però, és que 
ell també en portava una quasi idèntica, però la seva pe-
dra tenia altres propietats, perquè, és clar, no teníem les 
mateixes necessitats. Vaig començar a pensar si aquell 
accessori el portava prou gent o si no era cap moda i a ell, 
senzillament, li havia vingut de gust regalar-me-la. Vaig 
pensar en si era premeditat i ja volia regalar-me’n una, o si 
la va veure i va pensar «ah, mira, per a la Judith». Tampoc 
acabava d’entendre la forma com me l’havia regalat. Me 
l’havia llençat sobre la falda sense dir-me res, fins que en 
penjar no vaig preguntar-li «i això?». El seu acte i la seva 
veu sonaven desinteressats, però quan es va justificar em 
va explicar que em desitjava bona sort, equilibri i èxit, per 
això havia escollit aquella pulsera en concret. Li vaig agrair 
molt, vaig explicar-li que se m’havia ocorregut afegir-ho a 
la investigació com a dada i que tindria un alt valor per a 
mi. En aquell moment es va destensar una mica i vaig veu-
re que, al contrari del que m’havia mostrat, li feia il·lusió 
regalar-me alguna cosa que em fes pensar en ell.
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ghanaUna sensació de nostàlgia m’embriagava en el vol a Ac-
cra. Sabia que era l’últim viatge del procés. Això implicava 
moltíssimes coses a nivell personal:

I. Ja està. Ja havien passat els viatges a Perú i a Islàn-
dia. Ja ho havia somiat i ja ho havia complert.

II. Un punt. Ghana seria un punt en el procés de la in-
vestigació en tant que metodologia i donaria pas a la se-
güent frase (o fase): treballar amb les dades.

III. Totes les persones que he conegut, creuran que les 
oblidaré per estar en un lloc nou? Si ni tan sols he oblidat 
les de Grècia.

IV. Què passaria en tornar de Ghana? Tornaria tan trista 
com d’Islàndia?

V. Islàndia. Si el que jo tenia al cap era Islàndia. I pro-
metent-me que hi tornaria.

VI. Ho vas fer, Judith. Com bé escrivia en el diari: contra 
tot pronòstic —inclús el propi—, ho vas fer.

VII. Havia de tenir present un mur de contenció mental: 
allò que viuria no seria la meva vida. Seria una experièn-
cia. Preciosa i inoblidable, però una experiència determi-
nant.

Totes aquestes coses, i més, rondaven pel cap com 
una mosca. I m’impedien connectar amb la realitat, amb 
la magnitud d’allò que estava passant. 

Per la finestra de l’avió, doncs, mentre la terra tornava a 
fer-se gran i tenia una textura molt diferent a la que havia 
vist allunyar-se en l’escala a Turquia, m’emocionava i plo-
rava en silenci. I em deia a mi mateixa «ja està. Molt bé, 
molt bé. Ja està, Judith». I amb totes les interpretacions 
que aquestes paraules tenen.

Tornant a la visió més antropològica del viatge, només 
aterrar em vaig adonar d’un fet que, clarament racista, no 
m’havia fet tocar de peus a terra encara: tothom és negre 
a Ghana. Quina obvietat, oi? El meu origen és tan cau-
càsic i intrínsecament racista, que aquest fet em va sor-
prendre en aixecar el cap per sobre el seient de l’avió. No 
era una sorpresa perquè no esperés trobar-ho, sinó una 
sorpresa respecte el meu propi pensament: ara el meu to 
de pell és el poc freqüent. Com si això hagués d’importar.

De fet, doncs, el meu to de pell suposava una discrimi-
nació positiva vers la resta de persones. I tot i que no m’hi 
vaig capficar ni, llògicament, no vaig discutir-ho amb ningú, 
vaig entendre que el color clar que tothom veia en mi a 
simple cop de vista, implicava un canvi de comportament. 
La majoria de taxistes ens volien portar a nosaltres abans 

Diari de camp que a locals. Molts homes giraven el cap dues vegades 
quan ens veien passar. Moltes venedores ambulants se’ns 
acostaven fingint un somriure o fingint interès. I fins aquest 
punt puc entendre l’atractiu d’allò exòtic. Però, des del meu 
punt de vista, entenen els blancs com els barcelonins en-
tenen als guiris. No els volen a la ciutat, però ja que hi són 
canviarem les lleis respecte a ells. Pujarem els preus dels 
serveis perquè són els culpables d’una mala gestió admi-
nistrativa i política del nostre entorn. No poden venir i fer el 
que els rota. I no m’hi posiciono en contra, sinó que entenc 
la perspectiva i aquesta actitud com a defensa.

Totes les reflexions que havien sorgit a Islàndia van aga-
far una altra dimensió en afegir-hi l’experiència de gha-
nesa: l’ordre dels viatges suposava una muntanya russa 
amb molt desnivell i que posava les dades en límits molt 
contrastats.
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ghanaLa Maria, la noia catalana que fa quatre anys que hi 
viu i que em va acollir, em va avisar que a les ghaneses 
i als ghanesos no els agrada veure gent gravant pública-
ment. Per a elles i ells és una insinuació de menyspreu 
i de tracte de zoològic. Entenent això, doncs, en aquest 
país vaig poder treure la càmera comptades vegades. Tal 
com va succeir a Perú, la càmera passejava a l’aire lliure 
quan ens trobàvem en un lloc estàtic i de sensació de se-
guretat. Més endavant, quan em sentia més extrovertida 
en els diàlegs, demanava si podia gravar i fotografiar les 
escenes. D’aquesta manera, doncs, i a la inversa que en 
l’experiència peruana, el volum de contingut audiovisual 
va augmentar amb el pas dels dies.

A vegades se’m veu encallada en les converses, i és 
una qüestió d’idioma: el broken english o anglès trencat 
que parlen a Ghana és un anglès amb pronunciació exa-
gerada i amb tendència a errar parlant, segons el que elles 
mateixes anomenen proper english o anglès correcte. So-
vint parlaven d’elements culturals enmig de la conversa 
que, o bé no havia sentit abans, o bé em costava entendre 
segons el context. 

És per això que en molts diàlegs deixava que les altres 
persones parlessin i jo intervenia d’un mode més corporal 
o no verbal. De totes maneres, poder parlar de quotidia-
nitat i intercanviar experiències i opinions polítiques amb 
persones locals em va desconfigurar bona part del racis-
me inherent que, fins que no surt a la llum en forma de 
reconeixement, és difícil detectar. Per estrany que sembli, 
mai abans havia estat en un país de població negra, de 
manera que mai abans havia vist persones negres des-
envolupant tots els papers de la societat. M’explico: el ra-
cisme a Espanya va molt lligat a un classisme en el que 
s’adjudiquen condicions de vida paupèrrimes a aquelles 
persones que arriben al país i tenen situacions adminis-
tratives irregulars. De manera que, les persones negres 
a les quals estic acostumada a saludar i creuar-me pel 
carrer, són persones de baixes condicions econòmiques i 
en feines il·legals. Altres, que no semblen tenir aquesta si-
tuació, són provinents de famílies riques o són turistes. És 
per això, doncs, que per primera vegada em trobava amb 
persones negres desenvolupant tots els oficis presents a 
la societat, i aquesta sorpresa no és més que racisme, ho 
admeto, però que fa repensar la realitat i la situació que 
agreuja la pròpia concepció de les persones negres per 
allò al que estem acostumades a veure a Barcelona —per 

Trobades exemple—.
D’altra banda, lligat amb aquest fet que la rara avis era 

jo, per blanca o obrouni —aquells qui venen de més enllà 
de l’horitzó—, com em deien pel carrer. I possiblement 
per primera vegada a la meva vida i com a símptoma de 
privilegi caucàsic, vaig desitjar sovint ser negra per passar 
desapercebuda i rebre el mateix tracte. Aquesta reflexió 
em va fer pensar en la crueltat que suposa a la inversa: la 
meva preocupació era que em pugessin els preus perquè 
em feien rica, ser el centre d’atenció constant i que molts 
homes s’acostessin per exoticisme. Però això parla d’una 
discriminació positiva de mi respecte a ells, que en el cas 
oposat és la negació de drets, de la paraula i de la vida 
en plenes facultats únicament i exclusiva pel color de pell. 
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— Maria, no em puc creu-
re que estigui aquí. I no 
vull marxar.

— At what time do you fi-
nish cooking?

— At eleven.

— And do you hace lunch 
then?

— Yeah, it depends.

— What is it?

— Millet juice

— Brofiedu!

—...

— I think is Fante, it 
means “English is diffi-
cult”.

— What do you think, 
Ekua?

— I haven’t heard it be-
fore.

— I even said “English is 
difficult” and the driver 
told me “brofiedu”!

— But she doesn’t know 
because I’m talking Fante 
and she’s Twi.

— But I prefer it without 
water... Ells es mengen 
el “millet”, nosaltres 
ens bevem l’aigua només.

— And you do it every 
single day?

— Unless on sundays.

— Is it your free day?

— Yeah

— What is it?

— Green pepper sauce. 
It’s very spicy.

— Yeah. I can smell the 
hotness.

— Do you like sausages?

— I’m okay, thank you.

— They’re good, trust me.

— But it’s 6 o’clock, I 
can’t eat nothing like 
this right now.

— Sort que els primers 
dies em deies que no hi 
viures mai, aquí.

— Has vist que és un pe-
rill constant? Quan vas 
passejant ningú s’aparta: 
has de mirar a la dre-
ta, a l’esquerra, a dalt 
i a baix per no xocar amb 
res.

— I think it’s going to 
glue with this.

— Wow... (Canten)

(Una d’elles surt a ba-
llar)

(S’acosta a mi)

— It’s your turn. You 
dance.

— You look so powerful!— I tothom es queixa quan 
ets blanca. Al mercat de 
Kumasi sempre em passa. 
A vegades tinc quaranta 
persones davant, parades, 
però la culpa és de la 
blanca: “obrouni, obrou-
ni”.

— Thank you so much, but 
no problem, I’ll fix it 
later.

— I llavors passen davant 
meu rebufant i queden pa-
rats. I és com: “ah, ara 
què?”. Obrouni, obrou-
ni...
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Primera vegada que viatjava a 

Àfrica. La veritat és que vinc d’un 
passat en què, fins fa relativament pocs anys, em costava 
molt gaudir del menjar, la meva dieta era basada en plats 
i ingredients molt simples. Era una persona difícil de men-
jar i quasi qualsevol cosa era repulsiva per a mi. En un 
moment on vaig adonar-me de la meravella que suposava 
provar gustos i ingredients nous, i tota la meva concepció 
de la cuina va canviar. Vaig començar a gaudir del menjar. 
I fins ara, que amb prou feines faig lletjos a menjars.

Així doncs, una part de mi, una Judith passada, anem 
a dir, patia pel menjar a Àfrica. Fruit de prejudicis i desin-
formació, patia que els ingredients utilitzats no fossin del 
meu gust i que la higiene no fos la òptima pel meu gust. 
Quina sorpresa i quina alegria poder desmuntar aquests 
complexos.

Només arribar, de fet, la Maria em va deixar amb l’Ekua, 
una noia de 24 anys nascuda a Bolgatanga (zona rural 
del nord) que va viure al carrer dels setze als divuit i que 
després d’haver llogat petites habitacions gràcies a menjar 
que venia al carrer, ara viu en una casa al barri musulmà 
d’Accra, la capital, on hi té una paradeta de menjar per 
endur. En aquesta paradeta on es posa a cuinar cada dia 
a les sis del matí fins les onze, l’hora de dinar, m’hi vaig 
quedar amb ella en arribar al país. Vaig poder gaudir del 
procés de la seva recepta de plain rice, un dels plats més 
consumits a Ghana, fet amb arròs, moltíssimes espècies, 
salsa de tomàquet, altres verdures i acompanyat de peix, 
pollastre o salsitxes de carn.

Quan va acabar de cuinar, després de veure tot el pro-
cés, em va preguntar si volia tastar-lo, però era una mica 

Primera vegada que viatjava a Àfrica. La veritat és que 
vinc d’un passat en què, fins fa relativament pocs anys, em 
costava molt gaudir del menjar, la meva dieta era basada 
en plats i ingredients molt simples. Era una persona difícil 
de menjar i quasi qualsevol cosa era repulsiva per a mi. 
En un moment on vaig adonar-me de la meravella que 
suposava provar gustos i ingredients nous, i tota la meva 
concepció de la cuina va canviar. Vaig començar a gaudir 
del menjar. I fins ara, que amb prou feines faig lletjos a 
menjars.

Així doncs, una part de mi, una Judith passada, anem 
a dir, patia pel menjar a Àfrica. Fruit de prejudicis i desin-
formació, patia que els ingredients utilitzats no fossin del 
meu gust i que la higiene no fos la òptima pel meu gust. 

Taller de camp
a. davantal

Quina sorpresa i quina alegria poder desmuntar aquests 
complexos.

Només arribar, de fet, la Maria em va deixar amb l’Ekua, 
una noia de 24 anys nascuda a Bolgatanga (zona rural 
del nord) que va viure al carrer dels setze als divuit i que 
després d’haver llogat petites habitacions gràcies a menjar 
que venia al carrer, ara viu en una casa al barri musulmà 
d’Accra, la capital, on hi té una paradeta de menjar per 
endur. En aquesta paradeta on es posa a cuinar cada dia 
a les sis del matí fins les onze, l’hora de dinar, m’hi vaig 
quedar amb ella en arribar al país. Vaig poder gaudir del 
procés de la seva recepta de plain rice, un dels plats més 
consumits a Ghana, fet amb arròs, moltíssimes espècies, 
salsa de tomàquet, altres verdures i acompanyat de peix, 
pollastre o salsitxes de carn.

Quan va acabar de cuinar, després de veure tot el pro-
cés, em va preguntar si volia tastar-lo, però era una mica 
reticent, ja que eren les 11 h del matí i tenia l’estómac 
tancat a causa del jet lag.

Quan vam tornar de passar el dia fora i haver passejat 
per tota la capital amb la Maria, vam tornar a la parade-
ta de l’Ekua on, per fortuna, ja havia venut la major part 
d’arròs cuinat. Vam tenir la sort de poder-lo provar encara 
i vaig atipar-me’n. Va ser llavors quan vaig tacar-me de la 
salsa picant que l’acompanyava: feta de pebrot verd, bitxo 
picant, ceba i all, principalment.

Al dia següent vam enfilar cap a Bolgatanga, la zona 
rural que comentava abans, i vaig poder provar el pollastre 
fregit amb amanida i arròs. El menjar a Ghana —excepte 
les sopes— acostuma a ser sec. De manera que era difícil 
tacar-se amb salsa. Però per acte reflex, igual que em va 
passar a Perú, vaig netejar-me l’oli de les mans sobre el 
davantal. L’oli era picant, perquè l’havien fregit en el mateix 
oli que havien fregit la salsa picant de pebrot, de manera 
que estava centrada en reduir la picor i no vaig pensar en 
la intervenció sobre el davantal.

Uns quants dies més tard, vaig tenir la sort d’anar pro-
vant tot tipus de menjars tradicionals de Ghana, com per 
exemple el wagashi. El problema era que no portava el 
davantal posat. Però no perquè me n’oblidés, sinó perquè, 
mentre caminàvem, paràvem als llocs on veníen menjar i 
que ens cridaven l’atenció. Però ens ho menjàvem mentre 
passejàvem. De manera que ni tan sols pensava en po-
sar-me el davantal. És molt típic de Ghana parar a buscar 
menjar quan tens gana i seguir amb allò que feies. I supo-
so que aquesta no-dada sobre el davantal és una dada en 
sí mateixa. L’absència de la dada com a pròpia informació 
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de l’esdeveniment.
Passats els tres viatges, podem apreciat un mapa de 

colors i rastres que aporta molta informació abstracta dels 
països i les seves cuines. La costum de menjar de peu a 
Ghana, sense pressa, però sense ubicació concreta. Un 
dia pots tenir una taula. A l’altre no. Aquesta mutabilitat 
dels espais és també la forma de viure en tota la resta 
d’aspectes de la quotidianitat: no saps què tindràs demà, 
així que no importa com ho facis avui, si és com millor pots 
fer-ho. És una forma d’expressar la incertesa i la poca es-
tabilitat que, tot i que és dura i difícil de portar, és la seva 
manera de funcionar.

Així doncs, en contraposició, podem entendre com a 
Islàndia és ben al contrari: sempre hi ha una casa. Sem-
pre hi ha un lloc on seure i on recolzar els plats i els es-
tris. Canvia la forma, però mai l’escenari: és estabilitat i 
estructura —material i conceptual—. I a mig camí entre 
aquestes dues realitats hi ha Perú, on s’entén aquesta 
estabilitat, però no sempre és aplicable. A vegades n’hi ha 
prou amb ser conscient que existeix i que és absent. No 
per complir-ho. Sinó per notar-la present.

On més present és la trans-
formació sobre l’estructura de la 

sandàlia en si mateixa és el cas de Ghana. Les sabates 
foren pensades per ser utilitzades a Bolgatanga, la part 
rural del nord, on és pràcticament ínfima la presència de 
l’asfalt més enllà de la carretera principal. El clima, a més, 
és molt més intens en aquesta zona que en el centre o 
el sud. De forma que quan els dispositius anaven a ser 
utilitzats, havien rebut desgast per la pròpia calor. L’ex-
pansió del material a causa de la calor va provocar que 
els reblons saltessin, ja que els orificis on encaixaven van 
augmentar de tamany. Tot i així, creia necessari l’ús de 
l’objecte, de forma que vam provar de reunir les parts amb 
un pegament molt potent. Però tant feia, al vestir-me amb 
elles i caminar un parell de minuts tornaven a desfer-se. 
L’estona en què vaig poder utilitzar-la no va superar els 40 
minuts, però més que desgast per pedres, van patir addi-
ció de capes de pols, terra i femta d’animals que voltaven 
el terreny.

Les sabates causaven més impressió que en cap altre 
lloc. Aquesta impressió la mostraven a mode de burla els 
adults, potser per la sensació d’una mala formalització. I 
a mode de pregunta i qüestionament per part dels infants. 
Costava molt explicar en què consistien les sandàlies, ja 
que, segons la Maria, explicava el projecte de forma mas-

b. sandàlies

ghana
Seria difícil fer un ta-

ller amb menors a Gha-
na i, encara més, amb el consentiment explícit de la família 
i el seu permís de registre d’imatges i veu dels infants. Així 
ho havia après al llarg dels dies intentant gravar escenes 
en l’espai públic. De manera que, entaulant una conversa 
amb una veïna de la Maria —la catalana que m’acollia a 
Elmina—, vam acabar parlant del projecte, de les coses 
que feia i, quan va sorgir el dispositiu del taller infantil, em 
va dir que els seus fills em podrien ajudar, que ara estaven 
de vacances escolars i, per tant, tenien tot el dia lliure.

Després d’interectuar amb els germans durant una es-
tona, acceptar participar. Tot i que la llengua era una gran 
barrera, ja que no coneixien encara prou vocabulari anglès 
com per entendre’ns. Dues de les germanes eren nenes 
i tenien 5 i 7 anys. El nen, que era el gran, en tenia 9. Es 
deien Bright, Shine i Abby, del més gran a la més petita.

Vam fer una petita volta pel voltant de la casa buscant 
materials i, mentre jo agafava fulles i taps d’ampolla, ells 
agafaven argila i restes de plàstics cremats. Tot i la timide-
sa i la falta de comprensió per llenguatge, va començar el 
germà gran dibuixant una casa tradicional. Bastant sem-
blant a la islandesa. Van acabar participant-hi tots tres i 
coincidint amb els materials: l’argila. La més petita s’ocu-
pava de pintar el cel. La mitjana dibuixava l’estructura, 
amb la companyia del germà gran. I mentre que aquest 
últim es dedicava a representar la vegetació i el Sol, el Sol 
el van dibuixar dues vegades i, és curiós, justament, que 
aquest fet passés a Ghana, on la sensació tèrmica és de 
42º la majoria del temps. També, a més, només mante-
nien l’argila en el dibuix, però utilitzaven el tap per dibuixar 
una circumferència perfecta, una fulla per dibuixar-ne el 
contorn i que representés un arbre i filaments d’esponja 
natural que van utilitzar de pinzells.

Aquests materials, doncs trobo que havien de ser inclo-
sos també en la presentació final del projecte, ja que quan 

c. marcs de casa

sa acadèmica, per a ells, ja que parlen anglès, però no te-
nien el vocabulari formar que jo emprava. Així doncs, vaig 
optar per fer el paper d’artista extravagant i dir que allò que 
feia ho posaria en un marc de fotos quan tornés a casa.

És cert que amb perspectiva visualitzo errors de for-
malització i d’ús, possiblement, però justament el procés 
d’aquest projecte passa per reconèixer els errors i enten-
dre’ls també com a part subjectiva de la investigació i oferir 
una lectura més crítica a l’espectadora de les dades.
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ens tocava decidir el material utilitzat, jo l’estava visualit-
zant com a pròpia forma de la peça. En canvi els germans 
veien alguns materials com a eines, com a mitjans per 
arribar a un altre resultat, qüestió que em sembla molt més 
valuosa que no pas la distinció entre eina i part de l’obra.

El dia que agafava el 
vol de tornada anàvem al 

mercat de Makola, a Accra, a buscar algunes coses per la 
Maria. Jo també volia prendre alguns objectes de record, 
així que vaig aprofitar aquell espai per buscar una possible 
víctima de l’intercanvi. Era l’únic que quedava pendent, 
així que no podia dubtar gaire.

Com que havíem d’anar a diverses botigues i parades, 
vaig esperar a trobar alguna venedora que no s’ofengués. 
Aquesta sensació pensava que podria identificar-la segons 
els preus i regatejos, el diàleg i la proximitat. Així doncs, 
després de descartar diverses botiguetes on el diàleg en-
tre persones no era prou fluid com per animar-me a fer el 
tracte, vaig trobar-me amb un noi jove i simpàtic que em 
va interceptar mentre passava de llarg de la seva parada. 
Em va preguntar d’on era, amb un somriure, per iniciar una 
conversa. Quan ja havíem intercanviat un parell de frases 
em vaig il·luminar i li vaig dir: «em sap greu, però ara et 
posaré en una situació poc agradable». Vaig treure l’imant 
de la bossa i mentre li demanava a la Maria que filmés 
la situació, vaig començar a explicar-li què feia a Ghana 
i amb quins objectius havia vingut. Li vaig dir que l’únic 
experiment que no vaig poder completar era l’intercanvi, i 
que ell era l’addient per aquell troc.

No li va causar gaire sensació l’imant, però entenia el 
que li explicava i li semblava interessant que pogués suc-
ceir aquell negoci entre ell i jo. Tot i que no acabava d’en-
tendre ben bé el projecte ni la composició de l’imant, però 
feia l’esforç. Això per a mi fou suficient, ja que després 
d’una estona d’intentar-li explicar de diverses maneres què 
buscava amb tot allò, vaig entendre que ell realment no 
podia accedir a donar-me res físic. Em va oferir el seu nú-
mero de telèfon i ser amics per sempre i, error meu, vaig 
dir que no era allò el que buscava. Tot i que potser era 
molt més interessant aquest valor sentimental, que no pas 
el valor matèric al que venia acostumada de les anteriors 
experiències. 

Finalment, amb veu baixa i discreció, ja que estava en-
voltat de senyores amb més experiència i poder que ell, 
em va reconèixer que no em podia donar res matèric, ja 
que ell no era el propietari de l’establiment i no podia arris-

d. permuta

ghanai. gols

car-se. Moltes de les persones que treballen en aques-
tes botigues no en són els propietaris. I aquests últims no 
apareixen gairebé mai. De manera que no hi havia gaire 
comunicació entre ell i la seva cap.

Vaig concloure que estava bé, que podia quedar-se amb 
el souvenir i jo em quedaria amb l’experiència i aquesta 
contextualització del mercat laboral. És habitual no veure 
gairebé mai al teu superior, per petit que sigui l’establi-
ment. Que d’alguna manera, i amb molta suposició subjec-
tiva, em va fer pensar que podia ser herència del colonia-
lisme: tenir a un treballador amb totes les ordres donades 
i poca llibertat de moviment, per poder ingressar diners 
sense ser-hi presencialment.

Vam encaixar les mans, ens vam dir els noms, ens vam 
donar les gràcies i ens vam acomiadar.

Abans d’enlairar-me cap a Accra ja havia 
explicat a la Maria, l’amiga que m’acolliria, 

que havia de gravar en vídeo celebracions de gols de fut-
bol i ella ja m’havia avisat que trobaria partits de futbol a 
tot arreu, a tothora. M’explicava que el futbol es vivia amb 
molta passió i que allà no eren fanàtics d’equips, sinó de 
jugadors. De manera que, un cop escollien el seu jugador 
preferit, podien canviar d’equip favorit diverses vegades 
a la vida. 

Així doncs, quan ja ens trobàvem a Elmina, el poble on 
habita la Maria, vam anar a veure una final regional de 
futbol que tenia lloc en un camp de gespa al costat de la 
carretera. Els grups que jugaven pel campionat eren ho-
mes de diverses edats. Des dels 18 fins al 35 anys.

Quan es van aturar per descansar a la mitja part, vam 
interceptar uns quants joves que semblaven molt optimis-
tes amb el resultat, tot i que encara anaven zero a zero. 
Alguns d’ells encara no havien jugat i estaven a la ban-
queta, de manera que em va ser fàcil reiniciar el discurs 
de documentalista i treure’ls una estona del partit. Van ac-
ceptar quasi abans que acabés l’explicació i es van treure 
el peto brillant per sortir bé a la filmació.

La creativitat va anar augmentant, em demanaven si po-
dien repetir la seva celebració diverses vegades i, a mida 
que s’anaven animant, anava augmentant la diversió. Es 
treien les sabates i les utilitzaven de telèfons. Es llançaven 
de cara a la gespa i patinaven sobre ella. Ballaven. Sal-
taven cantant cançons i càntics típics del seu club. S’ho 
estaven passant bé, en algunes ocasions interectuaven 
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ghanaentre ells, en altres buscaven el riure de la resta a través 
de sorpreses. 

Un d’ells em va reconéixer que se’ls feia difícil posar-se 
en el paper. Per a molts dels joves que juguen a futbol és 
un somni poder viure de jugar a futbol «que vingui un blanc 
i et fitxi», poder marxar a Europa, ingressar un bon sou i 
poder enviar diners a les famílies. La percepció del futbol 
com a oci pot dissoldre’s i esdevenir entrenament en be-
nefici d’una millora professional i, per tant, econòmica. I dit 
això, tot i que la celebració ha estat més o menys unifica-
da, la indústria del futbol té diverses perspectives segons 
el país i les condicions de les persones que el practiquen.

ii. salutació A la costa oest del continent 
africà se situa el país de Ghana, 

un país que ha estat colònia britànica durant quasi tres 
segles (1637-1960) i que, per tant, conserva l’anglès —o 
l’anglès trencat, com els ghanesos l’anomenen— com a 
llengua més parlada arreu del país. Aquest fet es deu a la 
pluralitat de llengües parlades i oficials del país, en són un 
total de setanta-nou37. Al llarg de tot el viatge per Ghana 
sentia parlars molt diversos i poques vegades entenien 
paraules que havia après. Vaig tenir la sort de parlar amb 
persones que tenien el twi com a llengua materna, la més 
parlada del país amb set milions d’habitants procedents 
del poble aixanti. Anéssim on anéssim els locals es diri-
gien a nosaltres amb εte sεn?, que vindria a ser el com 
estàs? català. Una vegada vaig aprendre que es responia 
amb εyε (bé) i acte seguit wo ho ti sεn? (i tu, com estàs?) 
la gent es posaven a riure, no és habitual que els turistes 
passegin certes zones del país, i molt menys que tinguin 
interès per aprendre twi. Així doncs, automàticament ens 
donaven les gràcies, intentaven que aprenguéssim altres 
paraules o ens donaven la benvinguda amb el tan carac-
terístic akwaaba. 

D’aquesta manera, a tot arreu on ens movíem podíem 
preguntar com estaven, tal com totes feien amb nosaltres. 
El que era soprenent és la sinceritat amb la que responien: 
si alguna cosa passava a les seves vides que no anés bé 
t’ho feien saber. Tant és així que al nord, a Bolgatanga, 
cada vegada que arribava algú nou a la conversa llença-
ven una bateria de preguntes:

38 Ethnologue: Languages of the World. 2007. Ghana. [en línia] Disponible 
a: <https://www.ethnologue.com/country/GH> [Accedit el 30 de maig de 2022].

gha-
na

iii. el do No sé si fou casualitat, però durant 
l’intercanvi no vaig poder rebre res a 

canvi del meu imant i, en el do, vaig rebre dos articles 
tradicionals de dues persones diferents. El valor cultural i 
econòmic d’aquests objectes és molt major al dels altres 
països. Només arribar a Bolgatanga, el meu tercer dia 
a Ghana, vam anar a veure el Christopher, l’artesà que 
teixeix els cistells de la marca d’accessoris tradicionals de 
la Maria. Em vaig enamorar d’aquelles peces: els colors, 
les formes, el material, les composicions… Tots els ob-
jectes semblaven d’un valor incalculable. Però per sobre 
d’aquests cistells hi havia un objecte que cridava l’atenció: 
uns ventalls. Tenia un parell o tres de ventalls del color 
original del blat amb el que teixeixen, però n’hi havia un 
de colors, amb un disseny preciós que em va fer córrer a 
tocar-lo. Era la peça artesanal més bonica que havia vist 
mai. El Christopher, en veure la commoció que em cau-
saven tots els objectes que ell ja tenia interioritzats i ja no 
el sorpenien, em va demanar, sisplau, que me’l quedés. 

— Com estàs?
— Bé. I tu, com estàs?
— Bé. I el teu pare?
— Bé, i el teu?
— Bé. I la teva mare?
— Bé, i la teva?
— …

Potser hi havia un diàleg de deu preguntes i deu respos-
tes. Totes disparades de forma automàtica com si fos un 
guió de ficció que s’haguessin de preparar per a la gran 
estrena. En un inici pensava que les respostes eren au-
tomàtiques i genèriques, però en una ocasió la conversa 
es va interrompre de la seva direcció habitual quan una 
jove noia va respondre que el seu pare no estava bé i va 
començar a explicar la situació. Tothom coneixia a tothom, 
de manera que era de l’interés de tothom —aparentment— 
que aquell senyor es recuperés.

I justament per això, tot i haver sentit diverses formes de 
saludar-se i rebre el dia, la més comú és εtε sεn?, perquè 
és una pregunta sincera i obté respostes sinceres. És una 
pregunta ben curta i plana, però pot ser un alleujament 
per a moltíssimes persones que algú s’interessi a diari pel 
teu estat o el dels teus. Com estàs? és la pregunta que 
més promou el proïsme i la xarxa veïnal i humana entre 
persones conegudes i desconegudes. Com estàs? és pre-
ocupació, atenció, recolliment i escolta.
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ghanaJo m’hi vaig negar innumerables vegades, però finalment, 
amb un somriure d’orella a orella em digué: «és de mala 
educació no acceptar un regal». I, amb aquesta subtilesa, 
va aconseguir que me’l quedés. Donant més vegades les 
gràcies que vegades m’havia negat a acceptar-lo.

El darrer dia a Accra, i a Ghana, de fet, vam deixar les 
meves coses a casa l’Ekua, que ens acollia mentre anà-
vem a buscar un parell de coses al centre i tornar per a 
recollir les bosses i marxar a l’aeroport. Vam passar el 
dia tombant i, quan ja vam tornar, amb moltes presses 
perquè perdia el vol, l’Ekua em va regalar un parell de 
metres de teixit estampat ghanés. Tot i que els orígens 
d’aquestes teles són importacions colonials, però que van 
ressignificar amb simbologies i colors referents a cultures 
africanes, normalment les ubicades a la costa oest, i ac-
tualment comercialitzats per Vlisco. El teixit que em regalà 
l’Ekua, anomenat «ahwene pa nkasa», que en twi significa 
que les pedres precioses no fan soroll. És una manera 
de dir que les bones persones no necessiten introducció, 
podràs saber que ho són sense que t’ho expliquin. Així 
doncs, l’Ekua em donava les gràcies per haver vingut i 
em confessava que em trobaria a faltar, em demanava 
que tornés aviat. És dolorós establir relacions i tallar-les 
de cop mentre l’afecte segueix augmentant. És clar que et 
recordaré Ekua. És clar que recordaré totes les persones 
que he conegut, totes les converses que hem tingut i les 
coses que he viscut.

AQUÍ/ALLÀ → ghana
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(No)conclusions
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He mencionat diverses vegades la defensa de la sub-
jectivitat com a investigadora, receptora i ordenadora de 
dades del projecte. No tan sols amb aquest projecte, sinó 
en les ciències socials trobo idoni vincular en tot moment 
la persona i la seva anàlisi de les societats d’estudi. No 
en una perspectiva d’incitar a l’individualisme, sinó ben al 
contrari: l’exposició d’estudis i reflexions al públic provo-
ca debats, dubtes i reflexions que generen noves meto-
dologies i possibles noves perspectives d’un mateix cas. 
De l’altra manera, despersonalitzant l’estudi, s’esborren 
capes de la pròpia humanitat que comporta la posició 
d’antropòloga o sociòloga. En aquest sentit, doncs, si en-
tenem les característiques que defineixen la persona que 
desenvolupa una investigació, no només podem extreure 
conclusions del subjecte estudiat, sinó també del subjecte 
estudiant i el xoc causat per la contraposició cultural. És 
en això on faig recalcament a l’inici, les relacions intercul-
turals no només aporten informació de la cultura pròpia del 
territori on es desenvolupa l’estudi, sinó també de l’origen 
de la persona desplaçada. Aquest xoc, sorpresa i diferèn-
cia provoca que puguem obtenir informació d’ambdós in-
terlocutors i les cultures corresponents.

Tot allò incontrolable del projecte i que ha estat impedi-
ment —o un trampolí per a descobertes i redireccions— 
és la conclusió que em fa tenir present el valor humà del 
projecte i que, per tant, fan més real el procés i més pro-
tagonista l’atzar. Com explicava en el calendari i el mapa, 
tot i la il·lusió que em provocava viatjar a Japó, però que 
per la pandèmia es va haver de cancel·lar —com també 
aquells objectes que no s’han pogut desenvolupar tot i 
haver-los ideat— han donat pas a noves idees i noves 
reflexions que, tot i no haver-los plantejat, els hi he donat 
la benvinguda i els he acollit en aquest projecte: perquè 

justament el valor d’aquesta investigació és fer-la propera i 
humana. I què hi ha més humà que l’error? Justament do-
nat per la impossibilitat de controlar tot allò que gestionem, 
elaborem, creem, atraiem, projectem i toquem.

El monopoli de la paraula s’està enduent tota profunditat 
en els estudis. El llenguatge és una eina molt poderosa, 
amb connotacions molt positives, però pot ser usat tam-
bé com a eina de manipulació (incoscientment o cons-
cient). És per això que aquesta investigació se situa en un 
pont entre el disseny, l’art i el pensament. El pensament 
és la base fonamental i teòrica del projecte, a través de 
l’antropologia i la sociologia qüestiono metodologies de 
treball. L’art em permet abstraure’m d’aquesta teoria so-
vint traduïda en números, estadístiques i paraules, però 
en reduir les dades a aquestes eines ens perdem la part 
empàtica que generen les històries reals. L’art, doncs, és 
l’eina de dubte, l’eina que em permet alliberar de terra les 
conclusions de les investigacions i aportar noves eines a 
l’exploració. Finalment, el disseny és l’eina que em permet 
ordenar estèticament tota la informació recol·lectada de 
forma que sigui accessible amb més facilitat per a qual-
sevol espectadora. El disseny, doncs, ens pot permetre 
trencar amb l’endogàmia estesa en la majoria de ciències 
en què les investigacions són matèria per al propi col·lec-
tiu de la branca científica. Aquest apropament de dades a 
la població general, provoca l’accessibilitat de contingut, 
reflexió, qüestionament i enteniment a totes les esferes 
de la societat. I és per això que d’aquest projecte no n’ex-
trec conclusions referents a les cultures, sinó a la pròpia 
línia d’investigació i desenvolupament d’aquesta, ja que 
l’objectiu és generar dades crues en nous formats per a 
que qualsevol persona pugui agafar-les, empatitzar-les i 
treballar-les des d’altres àmbits, si és necessari.

Aquestes serien les conclusions referents al marc teòric, 
però des de la subjectivitat extrec altres conclusions: es-
pero que, properament, en una lectura d’aquest mateix 
treball hi trobi errors, encerts i possibles canvis. Aquesta 
mirada implicaria una detecció d’errors i un progrés a nivell 
de pensament i aprenentatge de nous continguts. De fet, 
espero trobar-hi a faltar moltes apreciacions i poder gaudir 
d’un major aprenentatge. Espero criticar els dispositius, 
el tracte de les dades, les dinàmiques i rols acadèmics i 
els relatius a les persones. He de dir, però, que la meva 
posició actual ha estat oberta i polivalent i transigent, cosa 
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que m’ha permès trencar posicions mentals construïdes i 
no discutir des d’una postura estàtica. Sinó que ha estat 
més aviat una addició de capes de complexitat en discur-
sos elaborats, i comprensió de situacions i empatitzar en 
vivències que abans eren distants.

Assolir l’empatia de la receptora o espectadora no és 
fàcil, però ho és una mica més quan podem palpar allò 
sobre del que hem estat llegint. Quan la sensorialitat és 
un factor per a l’enteniment complet d’una investigació, no 
només s’assoleix coneixement i comprensió més ràpid, 
sinó que entra en joc aquest factor d’interioritzar l’expe-
riència. 

D’aquesta manera, doncs, plantejo una exposició en la 
qual els objectes seran exposats de forma crua o aplicats 
en nous dissenys. És el cas de les salutacions, per exem-
ple, que el dispositiu no és dissenyat per a investigar, sinó 
que es dissenya un dispositiu que li farà de continent: una 
bandera. El dispositiu, doncs, és el continent de la informa-
ció. Tots els dispositius tenen una petita llegenda gràfica 
que, a part d’unificar estèticament tots els objectes, ens 
aporta la informació bàsica i necessària per a contextua-
litzar la peça, amb la ubicació, la data i el subjecte de la 
dada (persona, menjar, significat….)

Com que l’origen teòric del projecte ve donat per tres 
conceptes que s’uneixen (viatge, disseny i etnografia) i 
sorgeixen concrecions de les unions que serveixen de me-
todologia, eines i context, decideixo formalitzar set taules 
que tindran aquest mateix dibuix i seran el mobiliari que 
permetrà exposar el procés del projecte i com s’ha ma-
terialitzat. Les taules són fragments de tres cercles que 
s’uneixen al centre. Cadascuna de les taules representa 
un dels següents conceptes: viatge, disseny i etnografia. 
En el segon nivell, representant les tres unions hi trobem: 
dades, vincles interculturals i experiència personal. Un 
pam més alçat que l’anterior nivell hi ha la triple unió de 
tots aquests conceptes on hi trobarem aquesta mateixa 
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memòria impresa, com a representació d’aquests concep-
tes. En les taules hi ha material recollit durant aquests 
mesos i que serveix per a contextualitzar amb més dades 
reals.

L’exposició dels set dispositius finals és al voltant 
d’aquestes taules, en forma circular. Aquesta disposició 
no només ens permet desplaçar-nos entre les peces i la 
investigació en el ritme i sentit que desitgem, sinó que 
ens permet crear aquesta forma abstracta del cercle. Per 
representació del globus terraqüi i per un moviment cíclic, 
amb el qual les coses comencen, acaben, però tornen a 
començar. Els dispositius s’exposen de diverses formes 
segons la matèria. Algunes tenen un suport dissenyat 
específicament per aquelles peces (davantal, sandàlies, 
bandera i marcs de casa) i d’altres s’adapten a la circum-
stància de l’espai (gols, regals i intercanvis). Això permet 
que els quatre primers elements tinguin assegurats la mi-
llor expressió d’exposició viatgin on viatgin.

Finalment, igual que en aquest llibre, els colors escollits 
sempre són el blanc, el negre i el blau elèctric. Aquesta 
unificació ens permet posar atenció en les dades i els dis-
positius, unificar les peces de manera que puguem dis-
tingir la informació suplementària com això mateix, però 
a més tenir una cura estètica que no deixi els materials 
descontextualitzats. La mateixa funció tenen els materials 
escollits: ferro pintat en negre, fusta blanca, ciment gris i 
metacrilat transparent. Tot i aportar una estètica, intento 
que el material sigui funcional i interfereixi el més mínim 
durant la lectura i visualització.
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39 Han, B., 2018. Sobre el poder. 1ª ed. Barcelona: Herder Editorial, 
S.L. pp.36-37.

«HAY QUE DARLE AL PODER UN LUGAR 
QUE REBASE EL ESTADO NACIONAL. POR 
ESO, LA FEROCIDAD DE LA GLOBAL-
IZACIÓN DERIVA DE QUE NO ES LO BAS-
TANTE GLOBAL, DE QUE NO SE HA MEDI-
ADO ENTRE ELLA Y EL MUNDO, DE QUE 
—A CAUSA DE ELLO— ENGENDRA ESTRUC-
TURAS PROFUNDAMENTE ASIMÉTRICAS 
Y DISTRIBUCIONES INJUSTAS DE OPOR-
TUNIDADES Y RECURSOS, DE QUE NO SE 
CIRCUNSCRIBE A UNA INSTANCIA DE 
PODER Y DE INTERMEDIACIÓN QUEDAN-
DO COMPRENDIDA BAJO ELLA»39
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