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Abstract
CAT

Cala Nostra o els metges italians és un projecte d’investigació en el que pràctiques artístiques i reflexió teò-
rica van de la mà. Amb aquest conjunt de pràctiques, que van des de la lectura i la reflexió crítica fins al ca-
minar i la creació d’imatges fotogràfiques, la investigació se centra en com crear imatges per explorar i en-
tendre una tipologia de lloc, el lloc en guaret, que prèn forma, definició i imatge en les tres parts d’aquesta 
recerca.

A la vegada que el lloc en guaret troba la seva definició i la seva forma, la investigació es preocupa per ai-
xecar imatges que realment responguin a l’objecte real al que volen intentar atansar-se, seguint els postu-
lats de l’ontologia orientada als objectes i que puguin, per tant, operar realment en aspectes que vagin més 
enllà de la literalitat de descriure físicament l’indret. 

Aquestes imatges, batejades com a imatges en guaret, són un exemple de que cal seguir fent imatges, que 
encara manquen imatges per entendre el món i que són necessàries, sempre que es plantegin de la manera 
adequada, responent a les característiques d’allò que volen presentar i construir, adequant-se i construint un 
mètode de creació adaptat a cada objecte al que li falten imatges.

ENG
Cala Nostra o els metges italians [Our beach or the Italian doctors] is an investigation project where artistic 
practices and teorethical reflection bind together. With all the practices developed in this project –from critical 
lecture to walking–, this investigation focuses on how to create images to explore and understand a new type 
of place, the fallow-site.

At the same time that fallow-site finds its definition and form, the investigation process finds ways to create 
images that respond accurately to the real object that they want to grasp. Following the principles of the Ob-
ject Oriented Ontology, the investigation creates images that go beyond the literality of physical description of 
a place.

This kind of images, named fallow-images, are an example of the need for new images that exists nowa-
days. There is still a lack of images, all of them needed to understand the world. They are necessary if we 
think of them in a way that they can respond to what they want to present and build, so we need to develop 
and create a method for each new image, adequate to each object.

ESP
Cala Nostra o els metges Italians [Nuestra Cala o los médicos italianos] es un proyecto de investigación en 
el que prácticas artísticas y de reflexión teórica van de la mano. Con este conjunto de prácticas, que van 
des de la lectura i la reflexión crítica hasta el caminar i la creación de imágenes fotográficas, la investigación 
se centra en como crear imágenes para explorar y entender una tipología de lugar, el lugar en barbecho, 
que toma forma y encuentra definición en las tres partes de este trabajo.

Al mismo tiempo que el lugar en barbecho encuentra su definición y su forma, la investigación se preocupa 
para levantar imágenes que realmente respondan al objeto real al que quieren acercar-se, siguiendo las 
ideas de la ontología orientada a los objetos i que puedan, por lo tanto, operar realmente en aspectos que 
vayan más allá de la literalidad de la descripción física del lugar.

Estas imágenes, bautizadas como imágenes en barbecho, son un ejemplo de que hay que seguir creando 
imágenes, que todavía faltan imágenes para comprender el mundo y que son necesarias siempre que se 
planteen de la manera adecuada, respondiendo a las características de lo que quieran presentar y construir, 
adaptándose y levantando un método de creación apropiado para cada objeto al que le falten imágenes.

Keywords
Landscape, image, exploration, fallow-site, fallow-image, object oriented ontology, post-photography, docu-
mentary photography. 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La investigació que segueix és una exploració d’un lloc a través de l’utilització, principalment, 
d’imatges. Les imatges estan sovint en el punt de mira, s’analitzen i es pensen des de molts punts 
de vista. Des de fa uns anys, fins i tot, s’ha establert que vivim en l’excés d’imatges, en un món en 
el que ens trobem «sepultats per les imatges». (Antich, 2011)

Partint d’aquesta premissa, d’aquest «context de producció hiperbòlica d’imatges» (Antich, 2011), 
Joan Fontcuberta posa sobre la taula les seves tesis al voltant de la postfotografia. Amb exposici-
ons com From Here On a Les Rencontres d’Arles de 2011, presentada també al Centre d’Arts 
Santa Mònica al 2013 – comissariada juntament amb Joachim Schmidt, Martin Parr, Erik Kessels i 
Clément Chéroux –, projectes fotogràfics com Orogénesis o textos com La Cámara de Pandora. 
La fotografi@ después de la fotografía (2010) o La fúria de las imágenes. Notas sobre la posfoto-
grafía (2016), Fontcuberta defensa que no hi hauria necessitat per crear més imatges, per generar 
noves imatges a partir del món (2016). 

La saturació és tal que sembla absurd seguir fent imatges, tal i com Erik Kessels ens mostra amb 
la seva instal·lació 24 hrs of photos (fig. 1), en la que exposa en format imprès totes les imatges 
que es penjaven, de mitjana, a Flickr el 2011 i obliga a l’observador a transitar aquest mar de foto-
grafies, de còpies fotogràfiques, de manera literal per tal de fer vivible i no només visible la quanti-
tat de fotografies que es poden produir en un sol dia. Per aquesta aparent absurditat, Fontcuberta 
(2016), esgrimint dades que Antich (2011) proporciona, diu:

«[…] en Snapchat se suben diariamente 800 millones de imágenes, en Facebook 
350 millones y en Instagram, 80 millones. Si una persona dedicase un solo segun-
do a cada imagen tardaría más de 39 años en verlas todas. Y estamos hablando 
de unas plataformas, no de todas. No podemos dejar pasar la brutalidad de estos 
datos: inflación fotográfica sin precedentes, contaminación visual asfixiante e hi-
percapitalismo de las imágenes. Esta desmesura cambia radicalmente nuestra 
relación con las imágenes, que son nuestra principal vía de relación con el mundo, 
y por lo tanto, modifica también nuestra relación con el mundo. De ahí su inevita-
ble repercusión política. […] ese exceso de imágenes es el síntoma de una hiper-
modernidad volcada en la globalización salvaje y el consumismo paralizante.» 

Partint d’aquest anàlisi que fa la postfotografia  sobre l’estat de la imatge, la seva democratització 1

en els últims anys de la mà de la tecnologia digital i de les xarxes socials i la quantitat de fotografi-
es i vídeos que es creen diàriament, és evident que l’excés queda demostrat. És innegable que 
existeix una superproducció d’imatges, de fet, de les mateixes imatges repetides fins a la sacietat 
(fig. 2), fins a l’afartament, semblant al càstig que, segons Dante, s’imposa als culpables del pecat 
de gola a l’infern i que, per tant, cal replantejar quines imatges fem, com les fem i de què les fem. 

Ara bé, d’això en podem deduir, tal i com proposen Fontcuberta i la postfotografia, que no cal fer 
més imatges? Que ja estan totes fetes i que només cal reciclar-les i resignificar-les? Veient les 
propostes que tant Fontcuberta en la seva faceta d’artista, com els seus Googlegramas, la ja cita-
da Orogènesis o Trauma, hom s’inclina a pensar que fins i tot el mateix Fontcuberta és incapaç 

 Per conèixer més en profunditat els arguments de la postfotografia, vegi’s La Fúria de las imágenes. Notas sobre la 1

posfotografía de Joan Fontcuberta. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2016; o A partir de ahora. La postfotografía en la era 
de internet y la telefonía móvil, amb textos de Joan Fontcuberta i Clément Chéroux. Barcelona: RM i Arts Santa Mònica, 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 2013.
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d’acomplir el que es proposa amb la postfotografia: tot i treballar a partir d’altres imatges, no deixa 
de generar-ne de noves. 

FIG. 1: KESSELS, ERIK: 24 HRS OF PHOTOS. VISTA DE LA INSTAL·LACIÓ.

Amb els Googlegramas el que fa és generar-ne una de nova a partir d’imatges ja existents que 
recopila, d’aquesta manera genera un conjunt que és més i a la vegada menys que cada una de 
les parts. És més perquè totes juntes generen una nova imatge en la que cada una de les imatges 
incials és necessaria per tal de tenir el conjunt complert i és menys perquè de moltes imatges no-
més se’n genera una de nova (Morton, 2018). 

Amb Orogenesis el que aconsegueix és crear paisatges que no existeixen a partir d’utilitzar mala-
ment, d’una manera que no està prevista, un software que permet convertir mapes en visualitzaci-
ons en tres dimensions del territori que s’hi representa. 

Per últim, amb Trauma, Fontcuberta revisa arixus fotogràfics buscant imatges malmeses, que refo-
tografia i exposa com a noves imatges, que ja són diferents de les que eren originalment, imatges 
noves que sorgeixen de transformacions de les antigues per diverses fallades del procés de crea-
ció o de conservació de la fotografia. 

Així doncs, tenim un teòric que postula per una ecologia de la imatge, per la reutilització i la resig-
nificació de material, un comissari d’exposicions on artistes treballen amb material apropiat i reuti-
litzat i que a la vegada, com a creador, se situa en un àmbit de producció de noves imatges, imat-
ges que no exisitien anteriorment. Certament no persegueix aquesta idea de la imatge que falta o 
que està per fer, però contribueix a aquest «exceso de imágenes» (Fontcuberta, 2016) que ell ma-
teix denuncia. 

9
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Creiem que aquesta contradicció entre el pensar i el fer que exposa Fontcuberta és perfectament 
lícita, no pretenem criticar-la com a tal, sinó que el que pretenem és preguntar-nos si no hi ha 
imatges encara per fer? No apareixen coses creades de bell nou al món? No hi ha encara coses 
per descobrir? No hi ha objectes  que han quedat sense imatges? No hi ha objectes invisibilitzats? 2

FIG. 2: UMBRICO, PENELOPE: SUNSET PORTRAITS FROM 13,243,857 SUNSET PICTURES ON FLICKR ON 10/08/13. 
VISTA DE LA INSTAL·LACIÓ A ORANGE COUNTY MUSEUM OF ART, CALIFORNIA, EUA. FOTOGRAFIA: PENELOPE UMBRICO.

Totes aquestes preguntes, aquestes inquietuds, neixen i s’enfoquen des de la perspectiva d’un 
fotògraf i docent. Jo, l’autor d’aquestes pàgines, sóc un fotògraf que principalment ha treballat al 
voltant de nocions de paisatge i territori des de diverses perspectives  i, normalment, amb una 3

aproximació documental i, com diu Marta Dahó (2018), amb «una estética asociada a la contenci-
ón de la expresión personal» –aproximació que serà qüestionada més endavant. També, en la 
meva obra, es comparteix una part del pensament amb la postfotografia: és necessari replantejar-
nos la relació de la fotografia amb la realitat, com fem que la fotografia sigui mitjancera entre nos-
altres i la realitat, tant des de la creació com des de la recepció. 

 La utilització de la paraula “Objecte” ha de ser entesa a partir de la definició que en donen diversos autors adscrits a la 2

Object Oriented Ontology (OOO), com ara Harman (2016). Sota aquesta definició, tot allò que no és reduible a les seves 
parts ni a les seves relacions és considerat un objecte. El fet d’entendre l’objecte sota aquesta definició permet entendre 
que tant presències humanes com no humanes s’han de considerar, tant a nivell individual com a nivell col·lectiu, a 
l’hora de plantejar-se les imatges que falten. Pensant, sota aquesta definició, que no n’hi ha prou amb mostrar parts d’un 
objecte o les relacions que estableix amb altres per entendre’l i retratar-lo, sinó que hi ha quelcom que va més enllà i 
que es retira mentre tractem de copsar-ho. També és útil per entendre que les imatges ja fetes d’alguns objectes potser 
es mostren com incomplertes per literals, descriptives o framgnetades i el que cal és replantejar-se si cal tornar-les a fer, 
pensant que “anything that solely communicates literal truths is not an artwork” (Harman, 2020: 30).

 veure http://joandeulofeu.com3
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Aquesta relació és la que intento replantejar i qüestionar des que vaig començar a pensar en La 
substància o com el paisatge fet per avariciosos és sempre una meravella, un projecte sobre la 
relació del turisme amb el paisatge de l’Empordà. En aquest treball les tesis postfotogràfiques són 
més presents i enteses com un punt de partida: no hi ha cap fotografia nova, totes les imatges que 
s’han creat pel projecte han estat fetes a partir del fotomuntatge d’imatges d’arxiu, ens trobaríem 
amb un cas semblant al de Joan Fontcuberta com a creador que hem vist anteriorment. 

Amb Cala Nostra o els meges italians, però, es fa evident que la creació d’imatges noves és ne-
cessària, ja que, com defensem i defensarem més endavant, queda espai per recórrer i explorar, 
ara bé, sempre conscients de que és necessari ésser crític i situar-se en un punt de constant revi-
sió I avaluació del què i del com s’està fent, pensant i creant.

També, crec, es farà molt present al llarg del treball la vessant didàctica de la meva vida. Evident-
ment aquest projecte no té una vessant didàctica explícita, no pretén aconseguir que ningú apren-
gui res, res més lluny de la meva voluntat. Em refereixo a l’atenció donada a la recepció de les 
coses, a com aquestes es presenten i es proposen per tal de ser rebudes amb l’interès, la motiva-
ció, la intriga i el repte necessaris per apel·lar a l’observador i fer-lo partícep del projecte. 

Com espero que quedi clar, em preocupa el paper de l’observador i la necessitat que aquest es 
mantingui actiu per aconseguir els objectius plantejats. Evidentment, això em preocupa des de la 
perspectiva de creador i pensador, així que el que es posa en joc és l’habilitat per poder crear ob-
jectes, instal·lacions i situacions en les que l’observador se senti mogut a activar-se i participar de 
la relació que se li proposa. 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La postura que defensem en aquesta tesi és que sí que queden imatges per fer, que hi ha camp 
per recórrer encara en el camp de la creació d’imatges i que al món encara queden objectes sen-
se imatges, més enllà dels que encara no han estat creats, objectes invisibilitzats o amagats que 
encara no tenen imatges.

Creadors com Ariella Aïsha Azoulay amb Errata (2019), Trevor Paglen amb Limit telephotography 
(2007-2012), Paula Artés amb Infraestructura Intangible (2017) o Tanit Plana amb Escala y frag-
mento (2017) o Infrarrojo cercano (2018), per citar alguns exemples, estan treballant, buscant i 
generant les imatges que falten, les imatges inaccessibles (Azoulay, 2019), en allò invisible o en 
allò invisibilitzat (Paglen, 2016), o per massa comú, per massa mirat i així oblidat, o perquè encara 
no s’han construit imatges al seu voltant, sigui perquè han estat negades i censurades pel poder o 
per falta d’atenció. (Elkins, 2009) 

Ariella Aïsha Azoulay fa servir diverses categories en el seu assaig Fotografías de lo inmostrable –
sisena part de vuit que articulen el seu treball Errata (2019) – també s’estableixen com a possibles 
imatges que queden per fer, que manquen o que es posicionen com a un camp per recórrer foto-
gràficament. Una primera categoria de fotografies no-preses, nom sota el qual defineix actes de 
naturalesa fotogràfica en el qual mai hi ha hagut un registre sobre suports fotosensibles. Segueix 
amb la categoría de fotografia inaccessible, definida de manera literal, com la fotografia a la qual 
no s’hi té accés material i també les fotografies inmostrables que s’estableixen com a fotografies 
fetes i a les quals certes persones amb privilegis hi tenen accés (permisos per accedir a arxius, 
permisos de seguretat per veure imatges considerades secretes…). És al voltant d’aquesta cate-
goria que desenvolupa els dibuixos i textos que conformen el sisè dels vuit assaijos d’Errata. 
(Azoulay, 2019: 1) 

Azoulay, teòrica i investigadora de la fotografia, orienta les seves investigacions en analitzar la fo-
tografia més enllà de les seves condicions de producció que situen al fotògraf en un pedestal d’in-
dependència i proposa una aproximació més integradora de la fotografia i l’acte fotogràfic, que va 
des de l’eina, el context i la producció també al consum i les seves condicions, entenent la fotogra-
fia «en términos de encuentro colectivo» (Dahó, 2015: 223), trobada col·lectiva que va molt més 
enllà de la presa de la fotografia o de la seva contemplació física, Azoulay escriu, fins i tot que «El 
acontecimiento fotográfico puede tener lugar en un encuentro con la cámara, con una fotografía, o 
con el mero conocimiento de que una foto fue tomada o pudo ser tomada, una posibilidad esta 
última que puede resultar problemática, agradable, amenazadora, disuasoria o tranquilizadora.» 
(Azoulay, 2009) 

Amb Errata (2019), Azoulay persegueix vuit maneres d’establir contrarrelats, contravisions (Flus-
ser, 2012) a través de diverses manifestacions de la imatge i del text. Errata és una exposició i un 
catàleg on es fa difícil de situar el rol d’Azoulay. Veient la proposta, se situa en un espai entre el de 
creadora i el de comissaria, entre el pensament i la creació artística que, si entenem aquesta ma-
nera expandida d’entendre la fotografia i els molts actes i agents implicats en ella que Azoulay 
proposa  amb els seus textos, podem deduir que ella actua a diversos nivells per posar de relleu 4

 Per aprofundir en aquesta concepció integradora i expandida de la fotografia veure The civil contract of photography 4

d’Ariella Azoulay. Nova York: Zone Books, 2008 o Civil Imagination. A political ontology of photography d’Ariella Azoulay. 
Londres: Verso Books, 2015.
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aquesta idea de fotografia expandida, més enllà de l’acte fotogràfic, on tots els actors hi tenen cer-
ta rellevància. En aquest cas, la rellevància de l’artista-investigador que recerca i proposa mane-
res de visualitzar certes problemàtiques – relacionades, en aquest cas, amb la fotografia i els drets 
humans (Azoulay, 2019) – i la importància del comissariat que organitza, selecciona, exhibeix, ca-
taloga i reflexiona a partir de les propostes artístiques amb les que treballa.

En el sisè assaig, titulat Fotografies no exhibibles – Diverses maneres de no dir deportació (Azou-
lay, 2019), la investigadora ens explica la seva situació quan visita l’arxiu del Comité Internacional 
de la Creu Roja (CICR) a Ginebra, en la seva cerca d’imatges sobre la creació de l’estat d’Israel i 
les seves conseqüències. Allí hi troba fotografies sobre la Nackba que quan Azoulay pretén mos-
trar al públic acompanyades de diversos textos, el CICR li nega el permís per fer-ho degut a que 
no s’aproven els textos amb els que s’acompanyen les fotografies. Azoulay (2019:1) explica:

«Debido a que insistí en mi derecho a describir las fotografías de una manera civi-
lizada que suspende el paradigma nacional de las “dos partes” –a saber, los israe-
líes y los palestinos– no conseguí estar autorizada para mostrarlas públicamente. 
Por lo tanto, les puse título, permitiéndoles existir más allá de mi propia memoria 
de ellas. Dado que las fotografías eran inmostrables pero no inaccesibles, pude 
dibujarlas y mostrar sus sustitutos. Los títulos oficiales dados a las fotografías por 
el CICR forman parte de la violencia constituyente que describo en los textos que 
acompañan las fotografías y que el archivo me impide mostrar públicamente.» 

Amb aquest recurs del dibuix, Azoulay construeix noves imatges, aixeca noves visions que inten-
ten construir una contravisió al relat al voltant de la creació de l’Estat d’Israel. Així, troba noves re-
presentacions a fets que havien estat narrats només en una sola direcció i posa el seu punt de 
vista tant per argumentar-hi en contra com per denunciar que hi ha altres relats silenciats.

Per una altra banda, en un seminari sobre teoría de la imatge, dirigit i publicat per James Elkins al 
2009, Tom Mitchell (Elkins, 2009: 138) reflexionava al voltant de què no és una imatge i intentava 
oposar-la a allò sense imatge (imageless), allò infigurable (unpicturable) i allò obviat (overlooked). 

Segons el que es disposa al quadrat d’oposició (fig. 3), els dos conceptes de les cantonades supe-
riors són oposats i els continguts de les cantonades inferiors són els complementaris als que tenen 
immediatament al damunt i es contradiuen amb el de la cantonada oposada. Partint d’aquí, en el 
debat recollit al text d’Elkins, s’intenta definir la imatge intentant trobar aquestes oposicions i com-
plementarietats. Partint de la idea d’imatge ens trobem una possible complementarietat que és tot 
allò que és molt mirat, tot allò que queda obviat per excessivament vist i present, el que Mitchell 
defineix com a Overlooked. Això, com a excés s’oposa radicalment a allò que no es pot capturar 
en una imatge (picture)  però és visible o pensable en una imatge (image) mental o d’alguna altra 5

mena – literària, per exemple –, allò que Michell descriu com a Unpicturable. Aquesta idea de visi-
ble però no capturable es complementa amb allò que no té imatge (image) de cap naturalesa pos-
sible, allò que és pensable però no com a imatge de cap mena.

 La distinció que en anglès es pot fer entre picture (imatge física, suport que conté una imatge) i image (imatge mental, 5

allo que veiem dins del suport) permet unes distincions de matisos que moltes vegades són difícils de fer evidents. Per 
aquest motiu hem optat per afegir entre parèntesi la paraula en anglès per tal d’ajudar en la distinció entre aquests dos 
significats de la paraula imatge. Per veure una discussió més àmplia sobre el tema, veure ¿Qué quieren las imágenes? 
Una crítica de la cultura visual de W.T.J. Mitchell. Vitoria-Gasteiz: Sans Soleil, 2017.
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Aquest treball, doncs, creix al voltant d’aquests conceptes de Overlooked, Unpicturable i Image-
less no com a oposició a la imatge sinó com a camp per recórrer de la imatge, pensant en el que 
afegeix a aquesta observació de Mitchell, Marie-José Monzain. Monzain fa notar que la imatge 
(image) no té negació possible, en la imatge no hi cap «la negació, ni la resposta, ni la oposició» 
(Elkins, 2009, p.139), donant a entendre que la imatge construeix en positiu, que no pot establir 
allò que falta de manera explícita, no pot dir “això no ha estat així”, no es pot oposar explícitament 
ni tampoc negar res, només pot entednre’s de manera positiva: aquesta llum reflexada ha impreg-
nat aquesta superfície fotosensible, no podrem dir mai, veient una fotografia, “aquesta llum no va 
quedar registrada”. 

Monzain ho fa servir per parlar del contingut de les imatges però ho podríem entendre, també, per 
pensar en alternatives al final de les imatges (pictures) o, millor dit, per expandir el camp i enten-
dre que sempre caldrà pensar i enfrontar-se a problemes nous del món que requeriran de la crea-
ció d’imatges (tant images com pictures) noves i que allò que en un principi sembla allunyat de la 
imatge sempre pot ser perseguit, encara que es retiri, buscant noves maneres d’aproximar-s’hi, tal 
i com es proposa amb aquest projecte.

FIG. 3: QUADRE D’OPOSICIÓ DE GREIMAS PER DEFINIR LA IMATGE 
ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DE JAMES ELKINS (2009: 138-139)

Aquesta expressió de Monzain en el seminari d’Elkins ens connecta amb una noció que a la sego-
na part de la investigació es desenvoluparà, la imatge dialèctica que proposa Walter Benjamin. Al 
voltant d’aquest concepte, Ana Neuburger (2015) ens fa veure que «es en este pensar en imáge-
nes –Denkbilder– […] que las oposiciones tradicionales se encuentran finalmente anuladas para 
así habitar en la dialéctica propia de las cosas», així, aquesta falta d’oposició seria una manera de 
fer un pas més en la producció d’imatges, si intentem aplicar els pensaments de Benjamin. 

Per aquest motiu, trobem en aquests conceptes que Mitchell (Elkins 2009: 138) explica com a 
possibles oposats a la imatge o, millor, com a allunyats els camins a perseguir per la imatge, un 
possible camí de fugida de l’economia circular de les imatges que proposa Fontcuberta amb la 
seva postfotografia (2011) i que ell mateix obre en un capítol anomenat La imatge invisible (i no 
per això inexistent) (Fontcuberta, 2010). Com es poden aixecar imatges de tots aquests objectes 
sense imatge, sense figura o obviats? Quina mena d’imatges necessiten aquests objectes? Poden 
ser objectes mentre no tinguin una imatge?
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Aquestes imatges que no s’han fet i que la «hipermodernidad volcada en la globalización salvaje» 
(Fontcuberta, 2016) impedeix veure perquè ens submergeix, tal i com fan evident Kessels (fig.1) i 
Umbrico (fig.2), en un bany d’imatges perpetu i absurd, potser, serien les imatges que calen per 
sobreposar-se a aquesta velocitat extrema i a aquesta inflació. Si trobem les imatges que falten i 
hi dediquem l’atenció que necessiten (Ingold, 2017) trobarem potser una via d’escapament i una 
proposta per rebaixar aquesta inflació i disminuir aquesta velocitat extrema.

Aquí és on la visió de la Object Oriented Ontology (OOO) i les seves propostes al voltant de l’estè-
tica (Harman, 2020) intervenen per donar una possible sortida a aquestes imatges que s’han invi-
sibilitzat o encara estan per fer. Aquests postulats són interessants per defugir de la representació 
mimètica, del paradigma utòpic de la captura de la realitat i de l’esgotament d’aquesta per mitjà de 
les tecnologies de captura d’imatge, com ara la fotografia i el vídeo. 

Partint de la idea que defensa la OOO que qualsevol objecte té la capacitat de retirar-se i no mos-
trar-se mai completament a la resta d’objectes, fet que Harman anomena Objecte Real (OR), po-
dem entendre que la imatge –entesa aquí com a picture (Mitchell, 2017)–, recuperant el que Har-
man defineix com a allure (Harman, 2012) i com a metàfora (Harman, 2020), s’estableixen només 
com una manera més de trobar qualitats sensibles que facin que l’observador, al interactuar amb 
elles, s’acosti a l’OR que hi ha darrere la imatge.

Així doncs, la imatge es convertiria en una manera d’accedir a qualitats sensibles (QS) de l’OR al 
que volem intentar accedir i per tant, hauria de formar-se i amotllar-se a aquesta idea, la imatge 
hauria de ser «a way of making the things-itself present without making it directly present» (Har-
man, 2020: 67), itentant doncs, trobar camins per produir imatges conscients que «anything that 
solely communicates literal truths is not an artwork». (Harman, 2020: 30) 

D’aquesta manera, la imatge, respondrà al que la OOO defineix com a bellesa, és a dir, «the 
disappearance of a real object behind its sensual qualities» (Harman, 2020: 24) i aconseguint que 
sigui impossible parafrasejar aquestes imatges. (Harman, 2020: 30) Ara bé, això és impossible, tal 
i com també planteja –i ja hem explicat– Azoulay amb les seves idees al voltant de la fotografia, si 
no entenem que l’observador s’ha d’entendre com a part activa del procés:

«(…) what distinguishes aesthetic phenomena from other experience is that the 
beholder is called upon – assuming we heare the call, that we are at least somew-
hat convinced by the artwork – to stand in for the missing object and support the 
qualities taht wer only half-plausibly assigned to i. A completely plausible assign-
ment would result in literal rather than aesthetic comparison: “a cornet I like a 
trumpet”, “a moth is like a butterfly”.» (Harman, 2020: 69)

Entenem, doncs, que per molt que compartim la diagnosi de la situació sobre el moment en el que 
vivim, sepultats per imatges, que fa la proposta de la postfotografia, no podem compartir amb ells 
que el futur de la imatge sigui una aplicació dels postulats de l’ecologia. No semblaria que el futur 
de la imatge passi per deixar de produir-ne, ja que fins i tot aquesta reinterpretació de les imatges 
ja existents que postula l’ecologia postfotogràfica que es deriva dels postulats de Fontcuberta 
(2011) –com podem veure a través del treball de la Intel·ligència Artificial que analitza Paglen 
(2016)– genera noves imatges amb nous significats, proporciona més dades i més resultats, 
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aconseguint, d’aquesta manera, contribuir amb imatges repetides i generant més soroll a aquest 
bany d’imatges cada vegada més asfixiant. 

La proposta que es desenvolupa en aquest projecte és la d’unes imatges que intentin arribar a dia-
logar i interactuar, tant a nivell de forma com de contingut, amb algun d’aquests objectes reals in-
visibles o invisibilitzats que no es constitueixen com a límits de la imatge sinó com a camps d’ex-
pansió que ens alliberin i ens permetin respirar en aquesta era del bany d’imatges. 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Un d’aquests objectes dels quals en manquen imatges són el que anomenarem llocs en guaret. 
Aquest nom se’m va acudir durant una exploració que es va fer a peu d’una zona d’habitatges de 
segona residència i d’habitatges destinats a usos vacacionals. Aquesta exploració, aquesta pràcti-
ca del caminar, desenvolupada per aquest territori tenia com a motiu veure què ocorria en les zo-
nes que donen servei als espais que la industria del turisme ha convertit en imatges aspiracionals, 
en punts que s’han de visitar si algú vol dir que ha estat en un lloc. En aquest cas, la platja del 
Port-Bo i el poblet mariner de Calella de Palafrugell. El meu vagareig va començar en una zona 
d’aparcament propera a la platja del Port-Bo, que va anar fins al lloc emblemàtic i després va anar 
resseguint punts amb infraestructures del turisme properes: un càmping, un hotel i una urbanitza-
ció d’habitatges d’estiu. (fig. 4) 

Durant aquest passeig, a mesura que em passava més estona en els espais de servei, m’adonava 
que estaven pràcticament deserts i que, més enllà de no aparèixer a cap de les imatges promoci-
onals de l’indret, ni d’estar disponibles a les xarxes socials, semblaven suspeses de qualsevol fun-
ció. Creixia la sensació que estar allà era quelcom disruptiu i no esperat. 

Uns pocs treballadors del sector de la construcció se sentien per dins dels complexos d’aparta-
ments i els seus vehicles a les portes. Més enllà d’això, pràcticament cap senyal de vida. Era re-
alment un lloc a l’espera del temps de funcionar, un lloc sobre el qual s’hi havia fet passar un vel, 
un lloc que semblava que intentava desaparèixer durant les estacions més fredes, un lloc suspès 
de tota funció. 

FIG. 4: MAPA DE LA RUTA SEGUIDA AL PASSEIG EXPLORATORI. 
REGISTRE FET A TRAVÉS DEL GPS DEL DISPOSITIU GARMIN FENIX 5. ELABORACIÓ PRÒPIA.

Aquestes sensacions em van portar a la detecció de certs paral·lelismes amb la tècnica agrícola 
del guaret, tècnica que es caracteritza per deixar una terra sense cultivar durant un temps per dei-
xar que recuperi els nutrients i les seves capacitats per tal que quan torni a ser utilitzada per plan-
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tar, permeti que les plantes creixin i tinguin el rendiment esperat. D’aquí, doncs, la transposició 
d’aquestes idees del guaret a aquests indrets, d’aquí els llocs en guaret.6

El lloc en guaret, per tant, és un lloc que queda en suspens durant gran part del temps i s’activa, 
és útil, recupera les seves funcions en moments determinats, moments de durada variable i que 
es repeteixen d’una manera cíclica. Espais, com ara, els llocs destinats a grans esdeveniments, 
com l’esplanada de l’Avinguda del Litoral 488 de Barcelona –annexa al Parc del Fòrum, que pos-
siblement seria un espai híbrid entre lloc en guaret i un espai de lleure de la ciutat– o llocs com els 
que van disparar l’analogia del lloc en guaret, llocs que donen servei a zones turístiques de tempo-
rada, urbanitzacions destinades principalment a habitatges de segona residència o a residències 
turístiques d’una estacionalitat pronunciada.

El lloc en guaret és un lloc clarament adscrit a la lògica agrícola (Morton, 2018). Aquesta lògica 
que està al cor de l’antropocè i que explica les dinàmiques del capital i de com l’acumulació i el 
rendiment són l’aspiració de l’ésser humà, des del moment en que es preocupa per quin serà el 
seu següent àpat. Mostra una despesa de recursos, en aquest cas constructius i d’espai, immensa 
per tal de cobrir unes necessitats generades a partir de la creació, primer, de la disposició de 
temps de lleure fora del treball, expressat tant en la forma de l’oci o del turisme i tota la indústria 
generada al voltant d’aquests dos fenòmens i la seva extensió al consum global i de masses. 
També, evidentment, estan relacionats amb la mercantilització del sòl i totes les dinàmiques gene-
rades al seu voltant.

Té, l’indret en guaret, un clar component temporal i cíclic, sigui un cicle regular o irregular, que es 
pot descompondre en dues fases: una fase d’utilització i de plenes funcions, l’etapa en la que el 
capital n’extreu els beneficis –de l’explotació turística, de l’activació dels negocis que hi donen ser-
vei, del pagament d’entrada…– fase que es contraposa amb la següent, la fase pròpiament de 
guaret, temps en el qual el lloc queda suspès de funcions, queda deshabitat, desert, sense cap 
utilitat més enllà d’esperar i rehabilitar-se (reparar estructures danyades, fer millores de les infra-
estructures…) per tornar a esperar una nova etapa de funcionalitat i utilitat.

Durant el temps d’utilització podria semblar, potser, un lloc proper a la definició de no-lloc que va 
establir Marc Augé (2009), especialment en la impossibilitat de sentir-se part del lloc, de fer-hi ar-
rels, cosa que sembla certa, a priori, però en tot cas mostra també diferències substancials amb 
aquesta noció. Els indrets que proposa Augé com a no-llocs són espais que no tenen funcions 
temporals, són espais que funcionen permanentment. Un aeroport o un centre comercial intenten 
aturar les seves funcions i les seves capacitats productives el menor temps possible, de fet, no 
tenen temps de suspensió, tenen temps d’utilització, tenen una temporalitat anàloga a una vida: 
utilització permanent fins a la mort, fins al tancament permanent i l’oblit. 

Vinculada a aquesta temporalitat també hi ha una idea que apareix en els moments de suspensió: 
la idea invisibilització, d’estar velat, de no ser vist i ser oblidat momentàniament. Aquí és on man-
quen les imatges, tal i com hem comentat anteriorment, i també és en aquest aspecte del vel pas-

 Cal aclarir que aquesta primera explicació de la metàfora i la definició, classificació i comparació del lloc en guaret que 6

segueix és, evidentment, una contradicció amb la idea de metàfora i d’accés als objectes reals que defensa la OOO. 
Aquesta descripció és només una proposta d’accés a les seves qualitats sensibles per tal de poder diferenciar-los d’al-
tres objectes amb els quals hi tenen semblances, tot i que no són objectes iguals.

20



CALA NOSTRA O ELS METGES ITALIANS Joan Deulofeu

sat pel damunt, de l’oblit momentani, on apareixen paral·lelismes entre el lloc en guaret i el terrain 
vague. (Solà Morales, 1995)

La principal diferència resideix, altra vegada, en aquesta temporalitat. Si el no-lloc tenia una utilitat 
permanent, durant el seu temps de vida, el terrain vague manté aquesta idea de permanència, de 
cicle de vida, però amb l’atribut contrari, una inutilitat, una manca de funcions absoluta mentre 
existeix. Aquesta característica d’absència de funcions permanent l’allunya de la definició del lloc 
en guaret, ja que el comportament cíclic de la seva funcionalitat n’és principal i fa que la manca de 
funcions sigui provisional i no una característica constant.

Una altra diferència és que el lloc en guaret és un espai en suspens, invisibilitzat. Per contra, el 
terrain vague és un espai abandonat, oblidat. Aquest fet també fa que els llocs que encaixen amb 
la definició de Solà Morales apareguin, no formin part de cap planificació, emergeixin després de 
l’oblit per part dels actors de l’indret. Tot el contrari del que ocorre amb els indrets en guaret, en els 
quals la suspensió està planificada com a part de la seva construcció i disseny.

També es diferencien, els llocs en guaret i el terrain vague, per les seves característiques al vol-
tant de la memòria. El terrain vague conté traces de memòria, rastres del seu recorregut fins a ar-
ribar a esdevenir, proves de la seva emergència, de la seva formació. Oposadament, el lloc en 
guaret, com els monuments que recull Robert Smithson a Passaic, serien, citant literalment, «tho-
se holes in a sense are the monumental vacancies that define, without trying, the memory-traces 
of an abandoned set of futures». (Smithson, 1967, p.55) Forats en el sentit que només apareixen 
quan són útils, només són visibles en el moment que el capital els necessita, sinó queden ama-
gats, en un forat, en un buit, suspesos esperant la pròxima temporada de funcions. 

Els indrets en guaret són llocs dissenyats i funcionals, sense espai per la memòria ni el monument 
per recordar. Existeixen, com a molt, marques d’entrada i de sortida (escultures o decorats en ro-
tondes, senyalització…), simplement senyals per tal d’orientar al visitant que, com que és un visi-
tant temporal i que està poc vinculat, necessita senyals i marques per orientar-se, al no trobar-se 
en un espai habitual i amb el que hi tingui vincles.

Aquests llocs, que han estat privats d’imatge degut a les dinàmiques de l’hiperobjecte  turisme –o 7

millor dit, l’hiperobjecte capitalisme (Morton, 2013)– requereixen aixecar imatges noves per tal de 
visibilitzar-los i poder fer-los entrar en la imaginació i l’imaginari, per instituir-los com a objectes i 
treballar al seu voltant, intentar acostar-nos a ells, investir-los de metàfores per poder explorar-los i 
observar-los com a tals. 

El lloc en guaret, doncs, resulta un lloc particular i diferenciat, amb característiques pròpies –com 
el fet de la seva temporalitat o la seva manca de memòria– i sobre el qual no hi ha imatges cons-
truïdes al voltant, almenys imatges que ens acostin, des de la metàfora i l’allure que proposa la 
OOO, a l’Objecte Real Lloc en guaret. (Harman, 2020)

 El concepte d’hiperobjecte (Morton, 2013) es defineix per ser un objecte de la OOO, és a dir, no reduible a les seves 7

parts ni a les seves relacions, d’una escala tant gran i que afecta a tants altres objectes, que és difícil de pensar, més 
enllà de veure’l com a idea, concepte, tot i que pertany a la realitat material. Veure Hyperobjects. Philosophy and eco-
logy after the end of the world de Timothy Morton. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2013.
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Antecedents en la investigació 
Existeixen imatges d’aquests indrets des de propostes que intenten descriure aquests llocs com a 
terrain vague o que intenten denunciar l’explotació del territori per part del turisme. Projectes com 
Cerrado por vacaciones  de Josep Maria de Llobet (fig. 5) o Les maisons endormies  de Maxime 8 9

Voidy (fig. 6) són exemples d’aquestes aproximacions.

FIG. 5: DE LLOBET, JOSEP MARIA: CERRADO POR VACACIONES. FONT: JOSEP MARIA DE LLOBET

Les propostes que s’han acostat al lloc en guaret que estem comentant es caracteritzen, habitu-
alment, per utilitzar una estètica objectivitzant. Estètica que es caracteritza per intentar no mostrar, 
no fer transparents, les eleccions que el fotògraf pren cada cop que fotografia, sinó que s’intenten 
acostar a una sort de testimoni, d’allunyament per observar l’objecte sencer en el seu context sen-
se que se sàpiga observat, en el que el mitjà fotogràfic captura de manera aparentment neutra i 
sense intervenció de cap humà ni de cap subjectivitat el que hi ha davant la lent, intentant eliminar 
tot rastre d’estil i posicionament personal de l’autor. Decisions estètiques, que com fa evident Mar-
ta Dahó (2018) són «una estética asociada a la contención de la expresión personal». (figs. 5 i 6)

 Disponible a http://www.dellobet.com/Cerrado-por-vacaciones8

 Disponible a https://www.maximevoidy.com/les-maisons-endormies9
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Aquesta estètica objectivitzant, en la que sembla que la fotografia és un aparell objectiu i aliè a les 
decisions subjectives del fotògraf, que van popularitzar autors com Stephen Shore, Bernd i Hilla 
Becher –fotògrafs presents, juntament amb altres autors com Robert Adams, a l’exposició New 
Topographics. Photographs of a man-altered landscape, comissariada per William Jenkins el 1975 
a la George Eastman House de Rochester – a partir dels anys 70 o alguns dels seus alumnes, 10

com Andreas Gursky, Thomas Struth o Candida Hoffer en les dècades posteriors, s’aconsegueix, 
moltes vegades, saturar la literalitat, saturar l’intent de parafrasejar, arribant a l’Objecte Real. 

FIG. 6: VOIDY, MAXIME: “SAINT-CAST-LE-GUILDO, CÔTES D’ARMOR” 
DINS DEL PROJECTE LES MAISONS ENDORMIES. FONT: MAXIME VOIDY

Som conscients que, degut a aquesta aparença objectiva, se’n pot derivar una primera lectura lite-
ralista, una primera lectura superficial que pugui portar-nos al regne de la literalitat. Ara bé, quan 
s’analitzen d’aprop aquestes imatges, quan ens aturem a veure-les, ens adonem que aquesta ob-
jectivitat és excessiva: tot és perfecte, recte, amb unes condicions de llum homogènies, amb una 
composició molt treballada. Aquesta sensació d’objectivitat excessiva, de quasi perfecció, és la 
que ens transporta al regne de la metàfora. La imatge és massa perfecta per ser d’un lloc físic, 
d’una aparença sensible i física, sempre mediada i sempre amb alguna mena de soroll que interfe-
reix, així doncs, la imatge se situa en l’àmbit de la metàfora, en el de voler arribar, des de l’exces-
siva objectivitat i distància, saturant la literalitat, a l’Objecte Real. (Harman, 2020)

 Veure “New Topographics: photographs that find beauty in the banal” de Sean O’Hagan, publicat a The Guardian el 10

08/02/2010, disponible a https://www.theguardian.com/artanddesign/2010/feb/08/new-topographics-photographs-ameri-
can-landscapes [Última consulta del 23/08/2020]. Veure també New Topographics, editat per Britt Salvesen. Göttingen: 
Steidl, 2013.
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Entenem que aquesta mena d’imatges se situen en una línia molt fina i molt difícil de delimitar, en 
una zona gris en la que caure en la literalitat o construir una metàfora depenen de detalls ínfims 
que es fan molt difícil de detectar, descriure i analitzar. Entenem que aquesta via de la saturació és 
una via que ens pot ajudar a superar la representació literal, la descripció analítica, i ens pot per-
metre arribar a assolir els objectius que ens plantegem amb la investigació.

Així doncs, creiem que és necessari generar una aproximació a través d’imatges de la naturalesa 
que postula la OOO per tal d’intentar acostar-nos als llocs en guaret, explorar-los i definir-los millor 
que com hem fet fins ara –de manera literal i partint de coneixements– buscant crear imatges me-
tafòriques i metonímiques i que impliquin la participació i la activació de l’observador per tal de 
comprendre millor aquests llocs a la vegada que ens fem conscients que se'ns escapen, fugen i 
s’amaguen dels nostres intents d’aproximació. 

Aquesta proposta presenta diverses dificultats i obstacles al voltant de la imatge fotogràfica que 
seran desenvolupats i sobre els quals es proposaran lectures i pràctiques que permetin superar 
aquests impediments que es puguin presentar al voltant de la representació, la mimesi, la tempo-
ralitat, la visió i, fins i tot, l’agència de les imatges. 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Objectius  



a – Qüestionar els límits de la creació d’imatges fotogràfiques 
El primer i principal objectiu d’aquesta investigació és posar a prova el que significa pensar, crear, 
realitzar, generar una imatge fotogràfica. Des de qüestionar els atributs i les capacitats dels apa-
rells i dispositius que s’han utilitzat, com ara la veracitat i la mímesi de la tècnica fotogràfica, fins a 
les implicacions en l’exhibició i la disseminació d’aquestes, especialment en el que es refereix a la 
idea de document i de realitat que s’han relacionat tradicionalment amb aquest àmbit de la creació 
d’imatges. 

Es pretén, amb aquesta investigació, resignificar tècniques, processos i maneres d’arribar al públic 
que qüestionin la capacitat de documentar fenòmens, fets i indrets que tradicionalment s’ha assig-
nat a la imatge i trobar noves vies per tal que aquests processos siguin capaços d’anar més enllà 
de mostrar-nos l’aparença física en un instant donat i intentin acostar-se a l’Objecte Real (Harman, 
2016) amb el qual interactuen.

a.I – Explorar camins a través dels quals la imatge fotogràfica esdevé una 
part activa del procés d’investigació

A través de l’exploració i qüestionament dels límits de la imatge fotogràfica, de posar a prova al-
guns dels que, tradicionalment, s’han constituït com els seus fets diferencials, ens proposem que 
la imatge tècnica esdevingui un agent actiu en la creació del món i, per tant, ajudi a configurar-lo, 
pensar-lo i construir-lo i no només intenti descriure’l i explicar-lo, cosa que, tradicionalment, se li 
ha atribuït de manera força discutible. Tal i com escriu Mika Elo (2017), “artistic research practices 
show a peculiarity not limited to any specific context: they are transformative”. 

b – Establir els vincles necessaris entre la imatge en guaret i el lloc 
en guaret per tal de poder investigar sobre aquest últim 
Trobar mecanismes, pràctiques, reflexions i conceptes que tracin camins d’anada i tornada per 
establir les definicions i el camp de treball que permeti desenvolupar les dues nocions centrals 
d’aquesta investigació: el lloc en guaret i la imatge en guaret.

b.I – Trobar maneres de generar una imatge que falta i que faci present el 
lloc en guaret

Utilitzar les pràctiques artístiques –enteses des d’una perspectiva àmplia en la que hi cap des del 
pensament i la reflexió teòrica i acadèmica fins a la creació d’imatges i el caminar– utilitzades per 
desenvolupar els conceptes d’imatge en guaret i lloc en guaret com a manera per traçar camins 
per explorar i treballar al voltant d’un territori concret, en aquest cas la cala d’Aigua-Xellida, situada 
a Palafrugell, per tal d’utilitzar-la com a cas d’estudi per desenvolupar totes aquestes pràctiques. 



Mètode: Del lloc a la imatge  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Si entenem que «artistic research practices a nascent set of cultural techniques, that is, operative 
processes of reproducing, handing down and passing on whatever remains of life: traces, patterns, 
artefacts.» (Elo, 2017, p.50), cal entendre que aquestes tècniques, aquests processos operatius 
que ens serveixen per treballar amb el que queda de la vida s’han de seleccionar, aplicar i explicar 
adequant-les a allò estudiat, això voldria dir que cada investigació cal que aixequi els seus propis 
mètodes, cal que cada procés d’investigació trobi les maneres de desenvolupar-se que més 
s’adaptin i més ens ajudin amb el procés, entenent que «artistic research practices problematize 
the relation between means and ends» (Elo, 2017, p.50) i que, per tant, no només caldrà pregun-
tar-se i qüestionar-se al voltant dels objectius de la investigació, sinó que també caldrà fer evidents 
i posar sobre la taula com aquestes pràctiques seleccionades afecten a l’objecte d’estudi i a la in-
vestigació i com aquestes propies pràctiques queden afectades i alterades.

Partint d’aquesta consideració i recollint les idees d’Elkins (2009) i Azoulay (2019) sobre la cons-
trucció de les imatges que falten i aplicant els postulats d’aproximació als objectes mitjançant me-
tàfores i l’acceptació de la teatralitat que la OOO proposa (Harman, 2020) i que s’han explicat prè-
viament, es fa evident que és fa molt difícil seguir entenent la imatge fotogràfica com fins ara s’ha 
utilitzat, especialment en la fotografia documental de paisatge des de que s’inicià el que s’ha ano-
menat gir geogràfic  (Dahó, 2018), en el que, principalment, referent a l’objecte d’estudi, els fotò11 -
grafs estan optant pel que hem anomenat estètica objectivitzant. Com ja hem comentat, aquestes 
fotografies són literals, descriptives, cosa que les allunya dels postulats que aquí hem defensat. 

El testimoni fix, aparentment objectiu i literal que proporcionen aquestes maneres d’explorar el 
món xoquen i van en contra de com és de cíclic el lloc en guaret i de la manera que creiem que és 
més útil per acostar-nos-hi. Així doncs, cal investigar, buscar camins, a través dels quals, de ma-
nera metafòrica i teatral, sigui possible acostar-se a aquests llocs en guaret. 

La imatge del lloc en guaret  

Cal investigar, doncs, què significa fer imatges de llocs en guaret i buscar maneres per aixecar-les 
i fer-les aparèixer. Es fa necessari veure com, mitjançant la idea de «translating qualities from one 
object to another» (Harman, 2020, p.28), es pot amagar l’objecte real (el lloc en guaret) rere les 
característiques sensibles d’un altre objecte (la imatge) i de fer que l’observador participi d'aquest 
joc de fet i amagar i el performi, l’activi i es pugui arribar a aquesta forma de cognició sobre el lloc 
en guaret que escapi del coneixement racional i ens apropi realment a l’objecte.

Aquestes noves imatges, aquestes imatges que fugen de la literalitat, que intenten ser l’objecte 
que recull les qualitats del lloc en guaret per erigir-se en la seva metàfora i convertir-se en l’esce-
nari on activar el lloc en guaret, són imatges a les que hem anomenat imatges en guaret. Utilitzem 
l’analogia en els noms perquè la idea del guaret, la idea d’aquesta temporalitat cíclica que implica 
interrupció, no estar sempre present (Morton, 2018), obre un nou camp d’exploració a l’hora de fer 
fotografies. L’obre en el sentit en que es pretén fer fotografies que intentin posar en qüestió què és 

 En el gir geogràfic que explica Dahó (2018), la fotografia d’espais oberts passaria d’etiquetar-se com a fotografia de 11

paisatge per relacionar-se cada vegada amb més freqüència amb conceptes com geografia o territori, desvinculant-se 
de la noció de paisatge per intentar apropar-se a una posició més aparentment objectiva.
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una imatge i què significa veure una imatge, aconseguint que no només la imatge traslladi mo-
mentàniament les propietats del lloc en guaret –no caldria afegir-li complements al nom imatge si 
fos una propietat accidental i momentània– sinó que la imatge es reconstitueixi i es replantegi en 
el moment que intenta ser portadora de les qualitats del lloc en guaret, esdevenint una manera de 
fer i d’entendre les fotografies que esquivi la literalitat a la qual es troben sovint associades. 

Es tracta, també, de propiciar aquesta «nova relació amb les imatges, que són la via principal de 
relació amb el món» que comenta Fontcuberta (2016) –tot i que ell ho faci en un sentit més aviat 
pejoratiu sobre la relació que hi mantenim ara com a objecte de consum immediat i bulímic i des 
d’aquest projecte es pretengui aixecar una nova relació amb les imatges– i sobre la qual cal inves-
tigar i recercar per tal de poder intervenir-hi i no deixar-nos sepultar per l’excés d’imatges repeti-
des i literals que regnen en la vida cada vegada més digital que vivim.

En resum, entenem que cal que les imatges portin cognom perquè entenem que cada imatge ha 
de ser una metàfora d’allò que pretén mostrar, que l’única via per evitar la literalitat és trobar mè-
todes específics per a cada objecte que necessita imatges, és com si poguéssim respondre al què 
volen les imatges? (Mitchell, 2017) posant sobre la taula que el que volen és un cognom adequat 
a allò del que han de ser portadores, una metodologia que les faci ser significatives fora de la lite-
ralitat i de l’excés d’imatges repetides.

En aquesta nova relació que ens acosti al lloc en guaret i ens ajudi a construir-ne metàfores, en 
aquesta proposta d’imatge en guaret, cal tenir clar que el que cal fer és transposar qualitats sensi-
bles del lloc en guaret a la imatge, d’aquesta manera obtindríem les metàfores que ens acostarien 
tant a la imatge com al lloc. Ara bé, no qualsevol qualitat sensible transposada s’esdevé en la 
construcció d’una metàfora.

Com diu Ortega (2009) –de qui Graham Harman pren la concepció de metàfora–, «la metáfora nos 
satisface precisamente porque en ella averiguamos una coincidencia entre dos cosas más honda 
y decisiva que cualesquiera semejanzas» (Ortega, 2009: 165). Segueix Ortega (2009: 166):

«Necesitamos del parecido real, de cierta aproximación capaz de ser razonada 
entre dos elementos, mas con un fin contrario al que suponemos.

Adviértase que las semejanzas donde las metáforas se apoyan son siempre ine-
senciales desde el punto de vista real. En nuestro ejemplo la identidad del esque-
ma lineal entre un ciprés y una llama es de tal modo extrínseca, insignificante para 
cada uno de muchos elementos, que no vacilamos en considerarla como un pre-
texto.

El mecanismo, pues, acaso sea el siguiente: se trata de formar un nuevo objeto 
que llamaremos el «ciprés bello», en oposición al ciprés real. Para alcanzarlo es 
precios someter éste a dos operaciones: la primera consiste en libertarnos del ci-
prés como realidad visual y física, en aniquilar el ciprés real; la segunda consiste 
en dotarlo de esa nueva cualidad delicadísima que le presta carácter de belleza»

Així doncs, es desprèn que aquest «ciprés bello», aquest nou objecte «conserva del árbol físico 
como el molde mental –molde en que viene a inyectarse una nueva sustancia ajena por completo 
al ciprés, la materia espectral de una llama muerta. Y, viceversa, la llama abandona sus estrictos 
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límites reales –que hacen de ella una llama y nada más que una llama– para fluidificarse en un 
puro molde ideal» (Ortega, 2009: 167). En conseqüència:

«la cosa ciprés y la cosa llama comienzan a fluir […] Fuera de la metáfora, en el 
pensar extrapoético, son cada una de estas cosas término, punto de llegada […] 
Mas al hacer la metáfora la declaración de su identidad radical, con igual fuerza 
que la de su radical no-identidad, nos induce […] a que hagamos de ella un mero 
punto de partida, un material, un signo más allá del cual hemos de encontrar la 
identidad en un nuevo objeto» (Ortega, 2009: 167-168)

També la metàfora, segons Ortega, col·loca al lector en el lloc d’apropiar-se de la imatge, del que 
Harman (2020) en diu performar la metàfora, que seria ocupar el lloc d’aquest nou objecte que es 
retira i del qual l’observador-lector en performa les qualitats: «Toda imagen tiene, por decirlo así, 
dos caras. […] De suerte que, con respecto al ciprés, es sólo imagen; pero, con respecto a mí es 
un estado real mío». (Ortega, 2009: 168)

És a partir d’aquestes constatacions que veiem que la fotografia, entesa a la manera cartesiana de 
representació –de capturar imatges de l’exterior, de recollir informació en brut de l’exterior per tal 
que després el cervell generi les interpretacions necessaries–, entesa com al que Roland Barthes 
(2011) definiria com a studium  o el que podríem entendre com a relació entre Objecte Sensible 
(OS) i Qualitats Sensibles (QS) (Harman, 2016) comença a quedar curta, a mostrar moltes feble-
ses i a semblar incapaç de copsar el món i explicar-lo.

Abans de seguir, cal posar de relleu que de la lectura de Barthes (2011) es pot entendre que tant 
la noció d’studium com la de punctum que desenvolupa a La cámara lúcida han de ser llegides 
des de la literalitat, és a dir, que tot el que hi ha a la imatge ha de ser entès des del parafraseig i la 
traducció a paraules, o sigui, desmantellant tota possible aparició de la metàfora en el sentit d’Or-
tega (2009) i Harman (2016) que ja hem explciat. 

Un primer interès, segons Barthes, apareix en la vessant intel·lectual de la imatge, el que Barthes 
(íbid.) anomenta studium: un interès per un temps passat –més o menys recent– i les seves cir-
cumstàncies i com aquestes apareixen representades en la fotografia a través de les coses repre-
sentades, els entorns, la vestimenta i, fins i tot le sexpressions. Aquesta vessant de la imatge té 
una clara vessant literalista i descriptiva en un sentit –gairebé– científic que és indiscutible.

Ara bé, el segon interès que Barthes identifica en la imatge, el punctum, hauria de ser llegit també 
en aquest sentit literalista, espeiclament quan escriu que que «lo que no puedo nombrar no puede 
realmente punzarme» (íbid., 68). Ara bé, aquesta segona afirmació és més difícil de sostenir, es-
pecialment veient les paraules que fa servir l’autor per construir-ne la definició. Creiem, en definiti-
va, que el punctum també podria ser llegit en relació a la metàfora d’Ortega (2009) i la OOO. 

Un primer acostament al punctum (Barthes, 2011) és definirlo com a un «detalle, un objeto parci-
al» (íbid., 60) que «tiene, virtualmente, una fuerza de expansión» (íbid., 63). D’aquesta definició en 
podem entendre que, amb el punctum, Barthes busca maneres que transcendeixen la descripció, 
el coneixement intel·lectual i la literalitat per trobar alguna mena de força que va més enllà, tot i 
que, com ja hem dit, afirma que «la incapacidad de nombrar es un buen síntoma de transtorno» 
(íbid., 68)
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A través del punctum, Barthes vincula la fotografia amb el haikú (íbid., 67) i també escriu sobre el 
punctum que veu en una imatge d’uns mariners és que «todo lo que veo […] es el detalle descen-
trado […]; soy un salvaje, un niño –o un maníaco–; olvido todo saber, toda cultura, me abstengo 
de heredar otra mirada.» (íbid., 68) Fins i tot diu que «el punctum es entonces una especie de sutil 
más-allá-del-campo» (íbid., 72) i que «desde el momento en que hay un punctum, se crea (se in-
tuye) un campo ciego» (íbid., 72). 

Creiem entendre, d’aquestes definicions que el punctum, per Barthes seria una manera de veure 
excletxes de com alguna cosa que està amagada busca maneres d’expressar-se que van més 
enllà de les paraules, tot i que l’autor sempre ho intenta domesticar, racionalitzar i parafrasejar en 
llenguatge quelcom que difícilment es pot compartir, convertit en paraules, i pretendre que preservi 
la potència que ell hi veu.

Sembla doncs, que la influència del psicoanàlisi i de la semiòtica –evidents al llarg de tota l’obra 
de Barthes– fa que l’autor no vegi que és en la paràfrasi que el punctum deixa de ser aquesta «fu-
erza de expansion» o el «sutil-más-allá-del-campo», que és en el moment de posar paraules a 
elements que ens porten més enllà en el que el punctum desapareix, es desfà i perd la potenciali-
tat com a allò que el mateix Barthes escriu. Com es poden posar paraules a «un campo ciego» 
que s’intueix?

Fins i tot quan descriu la fotografia de la mare i les raons per les quals li sembla que la retroba en 
aquella imatge en particular, sembla atrapat més per la metàfora que entranya la fotografia, encar-
nant en la imatge d’una nena tots els valors que ell associa amb la mare: 

«Observé la niña y reencontré por fin a mi madre […] conformaba la imagen de 
una inocencia soberana […], todo esto había convertido la pose fotográfica en 
aquella paradoja insostenible que toda su vida había sostenido: la afirmación de 
una dulzura.» (íbid., 83)

Podriem entendre, doncs que el punctum s’acosta a la metàfora en el fet que permet que en una 
fotografia literal, documental, descriptiva, s’obri una escletxa per a una aproximació diferent, a tra-
vés de la suggerència i d’associacions que van més enllà de la literalitat i que s’escaparien al llen-
guate descriptiu i analític, encara que Barthes no vegi la necessitat que aquesta bretxa que s’obre 
ha de quedar més enllà de la llengua i la paràfrasi.

Entès d’aquesta manera, el punctum també es converteix en quelcom que, tot i que no pugui ser 
buscat i col·locat deliberadament (íbid., 65), també treballa en la direcció de trobar maneres que 
trascendeixin la documentació, la descripció, la literalitat de la fotografia i que ens permetin obrir 
camins que vagin més enllà, que intentin acostar-se en el campo ciego que és l’Objecte Real.

És a partir d’aquest moment que comencem a construir interrogants i no certeses. Quan la imatge 
ja no ha de respondre a recollir la realitat que ocorre de manera objectivitzada, a documentar i re-
gistrar la realitat, sinó que ha d’intervenir, ha de ser part d’una metàfora per tal d’intentar participar 
d’un intent d’accés a un objecte real és quan cal replantejar-se què significa una imatge i com es 
creen aquestes noves imatges. 

És aquest el moment en el que la investigació artística prèn encara més força –ja havia començat 
a aparèixer mencionada durant la reflexió i en la pràctica del caminar que inspira la metàfora del 
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lloc en guaret– per treballar al voltant de les qüestions que es plantejaran d’ara endavant i sobre 
les que cal no només reflexió sinó també pràctica.

Per això, la imatge en guaret s’erigeix com a imatge que ens recorda que manca una imatge, com 
a imatge que deixa reposar, que allibera d’imatges, de consum irreflexiu, de bulimia visual i inten-
ta, abandonant el clixé, evocar alguna part d’allò que Harman (2016) defineix com a Objecte Real, 
essent molt conscient que aquest acte és impossible, però intentant, a la manera que Harman diu 
que l’allure i la metàfora ho poden fer, acostar-s’hi mitjançant camins no esperats, mitjançant tra-
çats no usuals i no explorats. 

La imatge en guaret, doncs, s’intentaria construir més, com ja hem comentat, a través de la noció 
de punctum que defineix Barthes com a «sutil más-allá-del-campo» (2011, p.74), com a «azar que 
en ella [la fotografía] me despunta» (íbid, p.46). Una imatge que, tal i com Mtichell (2017: 15) –ci-
tant Goodman (1978)– posa sobre la taula, ja no només representa, sinó que:

«Las pictures son nuestra manera de obtener el acceso a lo que quiera que estas 
cosas sean [allò representat en la imatge]. Incluso de forma más enfática, son 
(como dice el filósofo Nelson Goodman) "maneras de hacer mundos", no sólo de 
reflejar el mundo. La poesía (como "creación" o poiesis) es fundamental para la 
imaginación. Las pictures son en sí mismas productos de la poesía»

A partir d’aquest moment, doncs, per tal d’analitzar aquests punts febles, aquests dubtes, aquest 
terreny a repensar sobre la imatge fotogràfica i també per, més endavant, intentar construir una 
definició més profunda i una sèrie de pràctiques que caracteritzin tant al lloc en guaret com a la 
imatge en guaret, el procediment d’investigació i de redacció d’aquesta tesi canviarà i es desenvo-
luparà a partir de quelcom semblant al muntatge cinematogràfic o a l’edició de la seqüència d’una 
sèrie fotogràfica: a partir de cites de diferents autors al voltant de diversos temes, juntament amb 
imatges i amb comentaris propis, s’aniran teixint breus reflexions, pensaments i qüestions que ani-
ran preparant un desenvolupament argumental que no es bastirà de manera lineal i inequívoca, 
sinó un desenvolupament en el que el lector haurà d’omplir els buits, teixir els salts, traçar els ca-
mins en els que qui llegeix s’haurà d’implicar en intentar participar omplint buits i trançant possi-
bles camins d’unió. 

Com proseguir amb la investigació 
Warburg (2010) va intentar teixir una història de l’art particular –com a obra final, com a resum, 
conclusió i, a la vegada, obertura de tots els seus treballs, que van des de textos diversos fins a la 
ordenació de la seva propia biblioteca, les seves targetes de cites i les imatges que recollia (Didi-
Huberman, 2010: 60)–, una narrativa en la que es barrejaven, en diversos panells agrupats per 
temàtiques, imatges d’obres del període clàssic amb obres contemporànies al pensador i amb 
elements de la cultura popular, permetent així un teixit de la història que anava més enllà del 
desenvolupament històric que narra un progrés i una separació entre disciplines. En els panells 
conviuen fotografies d’edificis, reproduccions de gravats, textos, reproduccions de pintures, entre 
d’altres formats, cosa que permet resseguir continuïtats i diferències en cada una de les temàti-
ques. Ara bé, aquestes continuïtats i diferències no estan escrites ni assenyalades. És l’observa-

32



CALA NOSTRA O ELS METGES ITALIANS Joan Deulofeu

dor el que ha d’esbrinar perquè aquell panell conté aquelles imatges organitzades de la manera 
que apareixen.

No és la intenció de la pràctica que segueix construir un atles tan complert, matisat i extens com el 
que va deixar inacabat Warburg –una tasca tant titànica com ordenar tant coneixement no podia 
completar-se mai– sinó recollir la manera de fer, el mètode per parar atenció a imatges de tota 
mena de procedències, per construir-ne relacions a partir del que elles ens donen. Podem enten-
dre, així, aquest atles com un mètode, una manera que Ingold (2017) posa de relleu per parar 
atenció a les coses, per no reduir-les a dades i buidar-les sinó per conviure amb elles, per estar 
amb elles.

Aquesta pràctica pretén estrelles en el firmament i traçar constel·lacions, però les línies que unei-
xen els punts, la construcció de les possibles formes de les constel·lacions, caldrà que les traci 
cada persona que es trobi davant d’aquestes paraules, sempre que se senti moguda a fer-ho.

Seguint el que Aby Warburg va posar de manifest amb el seu Atlas Mnemosyne (Didi-Huberman, 
2010), i tal com Huberman (2010: 60) defensa sobre aquesta obra, «el atlas de imágenes fue así 
el obrador de un pensamiento siempre potencial –inagotable, poderoso e inconcluso– sobre las 
imágenes y sus destinos.» Cada un dels panells que Warburg construeix per formar l’Atlas Mne-
mosyne es pot entendre com a Imatge dialèctica, concepte que Benjamin va encunyar i definir 
com «[dialectical] image is that wherein what has been comes together in a flash with the now to 
form a constellation […] image is dialectics at a standstill»  (Benjamin, 1999: 462).12

Creiem que, d’aquesta manera, totes les pràctiques desenvolupades en aquest treball –tant la re-
flexió i l’aproximació teòrica com la creació d’imatges i l’exploració del lloc que es proposen en 
aquesta investigació– treballaran amb aproximacions metodològiques properes, amb l’Atles de 
Warburg com a referent.

A partir d’ara, segueixen dues parts més d’aquesta investigació que prenen formes diverses per tal 
de respondre a tot el que hem explicat en aquesta primera part, en resum, a la voluntat de crear 
noves imatges que s’adequin i s’adaptin a allò que volen copsar a través de procediments que va-
gin més enllà de la literalitat de mostrar l’aparença física d’aquests objectes.

La segona part
La segona part del treball és una definició de la imatge en guaret, una aproximació en forma d’ar-
xiu de fitxes, de targetes amb cites, que utilitzant l’Atles de Warburg i la imatge dialèctica de Ben-
jamin, proposa al lector un cert joc d’ordenacions i lectures que permetin abastar la noció d’imatge 
en guaret respectant i aplicant el que hem explicat en aquesta primera part. 

Així doncs, el lector es trobarà davant d’una pila de 96 fitxes ordenades alfabèticament i d’un petit 
llibret que li proposa diverses disposicions sobre la taula d’aquestes fitxes per tal que aquestes 
puguin ser llegides i interpretades, demanant-li, alhora que llegeix, que ompli els buits, els espais 
entre targeta i targeta per poder lligar-ne possibles narratives i significats.

 El desenvolupament de la noció d’imatge dialèctica es farà dins de la pràctica esmentada, a la segona part d’aquesta 12

investigació, per tant aquí només n’apuntem una definició donada pel propi creador del concepte i emplacem al lector a 
participar d’aquesta pràctica que segueix en la segona part per aprofundir en la seva definició i interpretació.
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Seguint amb aquesta idea de l’Atles de Warburg, es tractaria d’aconseguir no només que el lector 
llegeixi i reculli unes idees i les accepti o les discuteixi, més aviat, caldria entendre-ho com Didi-
Huberman (2010: 20) interpreta l’obra de Warburg: «El Bilderatlas no fue para Warburg ni un sim-
ple «prontuario» ni un «resumen en imágenes» de su pensamiento: proponía más bien un aparato 
para poner el pensamiento de nuevo en movimiento» (Didi-Huberman, 2010: 20)

En aquest posar el pensament en moviment hi intervé decisivament i molt més qui ha de posar-lo, 
en el nostre cas, el lector que no pas qui proposa posar-lo en marxa. Possiblement, en el moment 
en el que Warburg construïa el seu Atlas Mnemosyne –recordem que no el va publicar mai en 
vida–, el que feia era posar el seu propi pensament en marxa cada vegada que revisava una taula 
i en proposava una nova ordenació, però en el cas que l’hagués publicat, aquest posaria en marxa 
el pensament dels lectors, que intentarien interpretar la cesura i omplir els buits, entendre les ra-
ons darrere de cada panell, si és que s’havia de publicar tal i com s’ha fet ara.

Aquesta idea que Didi-Huberman posa sobre la taula de posar el pensament en moviment i que es 
pot entendre, com ja hem dit, en l’operació d’omplir els buits i d’interpretar les cesures entre les 
juxtaposicions que hi ha a cada panell de l’Atlas de Warburg i que en el cas que ens ocupa seria el  
de fer-ho entre les diverses fitxes que componen cada constel·lació, es pot vincular amb les idees 
sobre l’atzar que es poden derivar de la lectura del poema Un coup de dés jamais n'abolira le ha-
sard  d’Stephane Mallarmé (2007).13

La vinculació que es pot establir és a través de l’atzar, és a dir, d’entendre que posar el pensament 
en moviment farà que cada lector generi una lectura única i diferent, fins i tot, que cada vegada 
que el lector torni al material hi podrà trobar noves interpretacions i noves possibilitats. Aquesta 
idea d’atzar es concreta en la voluntat de no controlar el material que es presenta, de disposar els 
elements a les mans del lector-interpret per tal que generi possibilitats a partir d’un marc concret 
establert prèviament.

Bàsicament, de la lectura d’aquest poema i d’altres textos de Mallarmé es deriven dues lectures 
sobre aquest pensar en moviment, sobre aquest atzar i aquestes oportunitats que es poden veure 
reflectides en les que en van fer els compositors Pierre Boulez i John Cage, que van trencar una 
amistat degut a la falta d’entesa al voltant d’aquestes intepretacions sobre l’atzar (Lee, 1986).

Fent un breu resum de la tesis que defensa Lee, per una banda, Boulez entendria l’atzar com un 
seguit de possibilitats dins un entorn controlat amb una estructura concreta. Lee recupera dues 
metàfores que Boulez feia servir per referir-se a aquest aspecte, el laberint i el plànol d’una ciutat, 
sobre els quals entén que tot i que hi ha múltiples camins, cap d’aquests s’exclou, es poden explo-
rar tots I, al final, sempre n’hi ha un que et porta al lloc on vols arribar. A la lectura de Boulez, Lee 
(1986: 271) l’anomena sistemàtica. 

Per l’altra, Cage entendria l’atzar des d’un punt de vista més proper a la indeterminació (Lee, 
1986: 273). Aquesta tesi se centraria en que el vers final del citat poema, «Toute Pensée émet un 
Coup de Dés» (Mallarmé, 2007), seria una de les preocupacions principals del poeta. L’atzar esta-
ria al centre de tot, la indeterminació i l’aleatorietat serien els principals motors de l’obra d’art. Així, 

 Publicat originalment el 1887 a la revista Cosmopolis. 13
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Cage introduiria la idea impredictibilitat, és a dir, d’atzar complert, d’indeterminació des de l’obra 
de Mallarmé als seus postulats musicals.

En la proposta que fem en aquesta segona part, volem trobar un camí del mig entre aquestes 
dues lectures de l’atzar i l’aleatorietat que aconsegueixin generar poesia, art, en definitiva, que po-
sin el pensament en moviment. No pretenem crear estructures sòlides que generin possibilitats de 
petites decisions ni volem deixar-ho tot en mans de l’atzar i de l’aleatorietat.

Entenem que fer una proposta que contingui certes estructures que posen sobre la taula certs 
elements i no d’altres permet que apareguin certes reflexions abans que altres. A la vegada, però, 
de la juxtaposició sense narració, de la interrupció del fil argumental, creiem que poden sortir les 
indeterminacions necessàries per posar el pensament del lector en marxa. Així, aconseguiríem 
trobar una via que conjuga elements dels dos posicionaments al voltant de Mallarmé.

També creiem que trobem, d’aquesta manera, una via per conjugar tant la necessitat de poesia, 
de metàfora que hem posat sobre la taula al llarg de tota la primera part a la vegada que posem 
sobre la taula punts de vista del pensament més acadèmic i filosòfic que ens ajuden a construir un 
territori per definir la imatge en guaret i, en conseqüència, també el lloc en guaret.

La forma final que ha près aquesta part de la investigació és la d’un petit joc. Dins d’una capsa 
etiquetada amb el nom del projecte, ens trobem amb un petit llibret d’instruccions i de context i 
amb les targetes, a punt per ser utilitzades. A partir d’aquí, el lector té el poder per obeir més es-
trictament o menys les instruccions.

Les constel·lacions
Totes les constel·lacions  creades durant aquesta segona part de la investigació serveixen, no 14

només per connectar targetes i els seus cotinguts sinó que també aporten una capa d’informació, 
de suggestió, referent a l’experiencia de la tercera part.

A partir de l’exploració que hem fet de la urbanització Cala Nostra  d’Aigua Xelida no només hem 15

obtingut imatges directes i textos sinó que també hem pogut trobar en arxius i a través de la xarxa 
diverses imatges que d’una manera o altra fan lloc a l’indret: des de rutes seguides per arribar-hi 
fins a fotografies d’arxiu de Josep Pla i Hermós a la cala. Aquestes imatges són les que ens han 
servit com a base per la construcció de les constel·lacions.

Aquestes constel·lacions s’han creat seguint un procés invers al que es devia fer per organitzar les 
estrelles, és a dir, invertint el procés de tenir uns punts i buscar maneres d’organitzar-los i lligar-
los, trobant imatges que encaixin en les línies imaginaries traçades. En aquest projecte, primer 
hem trobat les imatges i a partir d’elles, hem generat les constel·lacions (fig. 7).

El procés de sel·leció i creació ha anat des de la troballa de la imatge, la constitució en conste·la-
ció i després l’adequació del contingut a la forma per tal que les relacions que cada imatge conver-

 veure Annex I14

 veure l’apartat “Tercera Part”, a la pàgina 36 d’aquest document.15
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tida en constel·lació, cada agrupació de punts, pogués correspondre’s amb tot el que hem explicat 
anteriorment sobre la potència de la interrupció i la distribució atzarosa.

Construir aquesta dinàmica de treball, és a dir, que primer existeixi la forma de les constel·lacions i 
després el contingut i que cada un d’ells aporti informacions i coneixements de diversa naturalesa i 
en capes diferents de concreció, ens permet aconseguir tota aquesta relació que pretenem a tra-
vés de la metàfora, de la capacitat de l’obra de reflexar el procés i per obtenir una peça que posi 
en marxa el pensament. Ja que cada lector pot participar a diversos nivells de la construcció i la 
creació dels significats potencials que contenen aquestes constel·lacions.

FIG. 7: PROCÉS DE CREACIÓ DE LA CONSTEL·LACIÓ DEL CORBALL. 
FONT DE LA IL·LUSTRACIÓ: https://www.sospeix.org/ca/8-especie/especie/22-corball-de-roca.html

Per tal que el lector pugui construir fàcilment les constel·lacions, dins del breu llibret d’instruccions 
es troben les constel·lacions dibuixades només amb els punts, sense el referent, a mode de mapa. 
Amb un o diversos números dins de cada punt que corresponen als de les possibles fitxes que es 
poden col·locar en la posició que correspon segons la ubicació del punt en l’espai. El número atri-
buït a cada fitxa depèn de la posició de la fitxa en la ordenació alfabètica de les targetes, ordena-
ció sota la qual es presenten al lector per primera vegada.

També rere la targeta, just sota el número, s’hi troba un pictograma que ajuda a ubicar cada fitxa 
en la constel·lació que li pertany. Tal i com passa amb els punts de les constel·lacions, que tenen 
diverses opcions de correspondència amb l’arxiu de fitxes, cada fitxa pot pertànyer a una o més 
constel·lacions, cosa que s’indica a través dels pictogrames que contenen.

Amb aquesta múltiple ordenació també es vol incentivar al lector a jugar i provar divereses combi-
nacions i, fins i tot, a veure si és possible fer conviure totes les constel·lacions, talment com si es 
tractés de construir el cel i les estrelles, com si es tractés d’aixecar el sistema de navegació que 
permet obtenir coordenades clau però no camins predefinits i ben assenyalats.
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La tercera part
La tercera part de la investigació és la que s’ha dedicat a la creació d’imatges i a la presentació 
d’una instal·lació artística que, partint de la recerca feta en les dues primeres parts, investiga al 
voltant d’un lloc en guaret concret i intenta posar-hi imatges.

Aquest lloc concret és la urbanització privada anomenada, actualment, Cala Nostra (fig. 8) situada 
davant de la cala d’Aigua Xelida, al terme municipal de Palafrugell, al Baix Empordà. Aquesta ur-
banització es coneix popularment com a la urbanització dels metges italians, ja que en un primer 
moment, aquest lloc va ser gestionat pel col·legi de metges de Barcelona i, suposem, devien venir-
hi a passar l’estiu alguns metges d’origen italià. Aquest origen de la nomenclatura popular és difícil 
de contrastar i es deu a una suposició elaborada per diversos testimonis locals.

Aquesta urbanització se situa davant del mar, al costat d’una de les cales més venerades per Jo-
sep Pla, a la qual hi va estar vivint durant un temps poc després de la seva tornada de l’exili i del 
fracàs en l’intent de dirigir La Vanguardia, a mitjans de la dècada de 1940, i en la que hi va passar 
l’última part de la vida un dels seus amics més esmentats en les pàgines de la seva obra, Sebastià 
Puig, conegut com a Hermós.

Josep Pla, escriptor i periodista nascut a Palafrugell, és un dels personatges als quals hem d’atri-
buir l’èxit turístic de la zona i l’aura de bellesa dels seus paisatges. A través de moltes de les pàgi-
nes de les seves extenses obres complertes, Pla descriu i elogia tant la costa com el rerepaís, la 
zona interior, de l’Empordà. Fins i tot, arriba a atribuir-se part d’aquest èxit, parlant de la Guía de la 
Costa Brava (Pla, 1965), dient que «el que no té dubte és que contribuí, en gran manera, a donar 
a conèixer aquest país, que era totalment verge, i a convertir-lo en un element de vida considera-
ble» (Pla, 1983: 455-456). Fins i tot per al mateix Pla era i segueix essent innegable la seva con-
tribució a com la indústria turística utilitza el territori de l’Empordà per al seu negoci.

FIG. 8: LOCALITZACIÓ DE LA URBANITZACIÓ CALA NOSTRA.
ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR D’UNA VISTA PER SATÈL·LIT DE GOOGLE MAPS.
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De fet, una d’aquestes apropiacions del territori per part del turisme i del capital, té com a protago-
nista el mateix Pla i el relaciona directament amb la urbanització Cala Nostra: Pla i la seva família 
eren propietaris d’unes quantes vessanes de boscos a Aigua Xelida, fruit de la subhasta pública a 
la que es van sotmetre aquests terrenys que havien estat uns comuns dels Palafrugellencs (Salva-
tella i Colomé, 2000: 194), que van ser venudes al promotor Tomás Valderrama (Salvatella i Colo-
mé, 2000: 194) que actuava en nom d’una societat formada per un banc creat per catalans a l’exili 
i per membres de la burgesia barcelonina (Pla, 1996: 306) per tal de portar a terme un projecte 
d’urbanització a tota la muntanya que abriga la cala d’Aigua Xelida i que va quedar reduït a la 
construcció de Cala Nostra.

Així doncs, ens trobem a la vegada amb un lloc en guaret, una urbanització privada de cases d’es-
tiueig, dissenyades expressament per passar-hi només èpoques de vacances estivals que té una 
relació prou òbvia amb l’arribada del turisme i l’establiment del model turístic actual de la Costa 
Brava i de l’Empordà.

La instal·lació que proposem com a dispositiu d’exploració i recerca està formada per tres ele-
ments. El primer, una sèrie de cianotípies elaborades a partir de materials recollits durant les ex-
ploracions mitjançant el caminar al voltant de Cala Nostra. Aquestes cianotípies contenen tant fo-
tografies fetes durant aquestes caminades com objectes recollits en aquests carrers i camins que 
ressegueixen, per l’exterior, la urbanització. 

Les cianotípies
Les cianotípies es constitueixen en un dispositiu que es regeix pel que Rosalind Krauss (1977a i b) 
definia com a estètica de l’índex, és a dir, no s’estableixen en un sistema de símbols arbitraris i 
que substitueixen una realitat, com així treballen les paraules o alguns elements de la pintura clàs-
sica i ortodoxa –on certs elements signifiquen conceptes més amplis i idees complexes, com per 
exemple, les pintures de les vanitas–  sinó que la indexicalitat estableix una relació diferent entre 
allò representat i la realitat, ja que allò representat és una conseqüència, un rastre de la realitat, de 
la realitat que l’artista limita i vol capturar. Krauss, en el seu assaig, per explicar de manera acura-
da aquest canvi de paradigma, fa un paral·lelisme entre aquestes formes artístiques basades en 
l’índex –i ja no en el símbol– i els pronoms (Krauss, 1977a: 70):

«The shifter is a case of linguistic sign which partakes of the symbol even while it 
shares the features of something else. The pronouns are part of the symbolic code 
of language insofar as they are arbitrary: 'I' we say in English, but 'je' in French, 
'ego' in Latin, 'ich' in German… But insofar as their meaning depends on the exis-
tential presence of a given speaker, the pronouns (as is true of the other shifters) 
announce themselves as belonging to a different type of sign: the kind that is ter-
med the index. As distinct from symbols, indexes establish their meaning along the 
axis of a physical relationship to their referents. They are the marks or traces of a 
particular cause, and that cause is the thing to which they refer, the object they 
signify. Into the category of the index, we would place physical traces (like foot-
prints), medical symptoms, or the actual referents of the shifters. Cast shadows 
could also serve as the indexical signs of objects…»
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Krauss parla, també, com la fotografia esdevé el paradigma d’aquesta indexicalitat, «The photo-
graph heralds a disruption in the autonomy of the sign. A meaninglessness surrounds it which can 
only be filled in by the addition of a text.» (Krauss, 1977a: 77) Tot i que Krauss, no només en 
aquesta afirmació sinó durant tot l’article, manté que cal un text per explicar la indexicalitat i per tal 
que l’observador l’entengui, aquí, com ja hem defensat, aquesta necessitat de text només es pot 
entendre des de la literalitat i des del trencar la possible metàfora que s’esdevé des d’aquesta in-
dexicalitat. Seria tornar a la literalitat del document establir un text que acompanya, un peu de foto, 
seria pràcticament fer que tot el que s’ha construït amb les imatges deixés de tenir validesa a tra-
vés de la explicació descriptiva del que aquestes imatges aporten.

Entenem aquí que aquest text no s’ha de generar i que la pròpia fotografia ha de contenir, en ella 
mateixa, suficients traces com per tal que l’observador, com a part de l’obra, entengui, interpreti i 
ocupi els buits de significat, les correlacions de propietats que s’estableixen entre la imatge i el 
que representa de manera metafòrica, més concretament –en el cas de les imatges– de manera 
metonímica, pars pro toto, i també entre els múltiples fragments de la imatge, que en el cas que 
ens ocupa, també esdevenen discontinuïtats que l’observador ha d’omplir per tal d’intentar accedir 
a l’Objecte Real que, recordem, tot i en retirada permanent, és només a través de la metàfora que 
ens hi podem sentir més propers. 

Més acuradament, com que ens trobem en una obra d’art composta per diversos elements, ha de 
ser en la relació dels elements i en els elements mateixos que aquesta metàfora s’estableixi i in-
teressi suficientment a l’observador com per aconseguir que s’activi i participi omplint aquests 
buits, aquestes discontinuïtats que l’índex fotogràfic conté (Krauss, 1977b). Encara que un dels 
elements de la instal·lació sigui textual no és el comentari a les imatges, sinó que són un element 
més de la traça, de l’index de l’exploració. Entenem doncs, que aquesta indexicalitat opera com 
una metonímia, és a dir, com una mena de metàfora i que, en conseqüència, opera com ja hem 
explicat anteriorment a través d’Ortega (2009).

Ara bé, fins ara, hem parlat de fotografia, però entenem que sorgeix la pregunta sobre per què 
s’ha elegit la tècnica de la cianotípia per tal de procedir a construir aquestes imatges? Per què, dit 
d’una altra manera, la forma final de les imatges és en cianotípia i no en tècniques fotogràfiques 
més modernes i exteses en l’actualitat? 

Cal, primer de tot, per entendre la decisió d’escollir la cianotípia, explicar el procés més en profun-
ditat, ja que fins ara només s’hi ha fet una breu referència. El primer pas en la creació de les imat-
ges, de les cianotípies finals, és una exploració a peu pels voltants de la urbanització Cala Nostra 
–urbanització privada i a qual no s’hi pot accedir si no s’és resident o s’hi està convidat– en la que 
es realitzen fotografies tant en format digital com en format analògic i, a més, durant la qual es re-
cullen objectes i parts de la urbanització: pedres que han caigut de petits murs, trossos de plantes 
dels jardins, alguns residus que han volat de les papereres… Aquesta primera fase, l’exploració, 
es va repetint en diversos moments per tal d’anar coneixent millor el lloc, d’anar-lo experimentant 
des de la superficialitat que dona el contorn i el rastre, des de la vista des de fora i des dels objec-
tes oblidats .16

 En la segona part de la investigació s’aprofundeix en el que signifiquen tant aquest coneixement des del caminar com 16

des del contorn últim i els rastres que aquí es posen en joc.
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És a partir d’aquests rastres recollits, que ja constitueixen un primer índex que es refereix a la ur-
banització, al lloc en guaret en el que estem treballant, que es construeixen les cianotípies. El pro-
cediment tècnic és força senzill: sensibilitzar el paper amb una solució de citrat fèrric amoniacal 
(III) i ferrocianur potàsic, esperar que s’assequi i sotmetre’l a la radiació de rajos ultraviolats (UV) 
en contacte amb allò que es vol registrar –en aquest cas, negatius de les fotografies i els objectes 
recollits durant les caminades–, aconseguint les conegudes imatges en escala de blaus. La com-
plicació i també part de la poesia del procés s’esdevé amb les dimensions del paper.

Les dimensions del suport, del paper, son les d’un rectangle de 100cm. al costat llarg i 70cm. al 
costat curt. D’aquesta manera, en una mateixa imatge poden juxtaposar-se diverses fotografies i 
objectes alhora, construint discontinuïtats i similituds, col·lapsant diverses escales temporals, no 
només les de diverses caminades per Cala Nostra que les múltiples fotografies recullen, sinó tam-
bé per les diverses temporalitats que els objectes registrats contenen. Així doncs, amb aquest 
format aconseguim que l’observador requereixi de diversos nivells de relació amb la imatge: un 
primer nivell que requereix separació i distància per copsar tota la imatge complerta, fins i tot, per 
veure les diverses cianotípies exposades, i després diversos nivells més de proximitat –que depe-
nen de l’observador–  en els que es poden trobar

Aquesta decisió pel format gran s’esdevé, doncs, per intentar aixecar altres significats que van 
més enllà de la denotació i de la descripció, per aconseguir que l’índex esdevingui una metonímia 
realment metafòrica i no es construeixi una reproducció amb vocació literalista del lloc.

Un cop explicat el procés i la seva voluntat, entenem que la cianotípia és un procés que gràcies a 
la seva senzillesa de manipulació i a la baixa sensibilitat lumínica –requereix d’exposicions d’uns 5 
minuts en condicions de sol de migdia d’estiu– ens permet treballar per desenvolupar dues idees 
que ajuden a construir aquesta metonímia metafòrica que condensa l’índex fotogràfic i objectual, 
generant una sort d’imatge de les imatges, quelcom semblant, en la manera de procedir, al que 
Steinberg (1972) veia en l’obra de Rauschenberg i altres, a partir de 1950:

«something happened in painting around 1950 –most conspicuously (at least wit-
hin my experience) in the work of Robert Rauschenberg and Dubuffet. We can still 
hang their pictures –just as we tack up maps and architectural plans, or nail a hor-
seshoe to the wall for good luck. Yet these pictures no longer simulate vertical fi-
elds, but opaque flatbed horizontals. They no more depend on a head-to-toe cor-
respondence with human posture than a newspaper does. The flatbed picture pla-
ne makes its symbolic allusion to hard surfaces such as tabletops, studio floors, 
charts, bulletin boards –any receptor surface on which objects are scattered, on 
which data is entered, on which information may be recieved, printed, impressed –
whether coherently or in confusion. The pictures of the last fifteen to twenty years 
insist on a radically new orientation, in which the painted surface is no longer the 
analogue of a visual experience of nature but of operational processes.» (Stein-
berg, 1972: 84)

Aquesta analogia que veu Steinberg que es mou de l’experiencia visual de l’ésser humà d’empeus 
cap a l’experiencia dels processos lliga clarament amb aquesta estètica de l’índex que Krauss 
(1977) detectava pocs anys després i que ja hem comentat. 
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En els dos casos, tant en la proposta de Krauss com la d’Steinberg, es tracta que l’obra, el suport 
registri, d’una manera més o menys clara segons el projecte, més que símbols que intentin gene-
rar un discurs o representacions mimètiques de la realitat, marques d’un procés (fig. 9), rastres 
d’un treball que serveixin a l’observador per anar, o no, més enllà i acostar-se, en aquesta meto-
nímia de la que ja hem parlat, a aquell objecte real que defuig però que ens mostra camins per 
apropar-nos-hi.

Tot I que pugui semblar una representació mimètica, el que veiem en aquesta Automobile tire print 
de 1952 (fig.10) és el mateix que veiem, per exemple, en les cianotípies del mateix Rauschenberg, 
o en les seves experimentacions amb transfer fotogràfics o, fins i tot, en les il·lustracions que va 
fer per la Divina Comèdia de Dante. El que tenim al davant és el que Steinberg defensa que 
Rauschenberg va inventar: «a pictorial surface that let the world in again.» (Steinberg, 1972: 90)

FIG. 9: RAUSCHENBERG, ROBERT: AUTOMOBILE TIRE PRINT, 1952. SAN FRANCISCO MUSEUM OF MODER ART. REGAL DE 
PHYLLIS WATTIS. CORTESIA DE LA ROBERT RAUSCHENBERG FOUNDATION.

Aquesta idea de deixar entrar el món altre cop dins de l’obra, dins de la peça, és quelcom que es-
tem perseguint en aquesta investigació i que amb aquestes pràctiques està quedant pal·lès que és 
posssible. De fet, una altra manera de veure-ho, complementaria i que també enriqueix la decisió 
per la qual es va optar per la cianotípia i en la que el procés esdevé també una part clau, és la 
idea de l’art com a trampa que va defensar Alfred Gell (1996).

Alfred Gell va escriure Vogel’s net. Traps as artworks and artworks as traps. com a resposta a una 
exposició de Susan Vogel en la que una peça havia generat controversia en el món de l’art. Una 
xarxa de pesca de la tribu Zande era exposada amb un display de white cube, essent d’aquesta 
manera elevada a l’estatus d’art. En el catàleg d’aquesta exposició, Artur Danto defensava que la 
xarxa no podia ésser considerada art perquè en la cultura en la que s’havia generat no formava 
part de cap ritual ni de res que es pogués equiparar a la categoria occidental d’art . Per contra, 17

Gell (1996) va defensar que la xarxa que Vogel havia exhibit com a peça artística era perfectament 
vàlida com a tal. Principalment, defensava Gell, perquè el funcionament de les trampes de caça i 
de l’art és perfectament assimilable l’un a l’altre: 

«animal traps […] might be presented to an art public as artworks. These devices 
embody ideas, convey meanings, because a trap, by its very nature, is a transfor-

 Per una anàlisi més profunda de la polèmica, veure El arte de la mediación d’Oriol Fontdevila. Bilbao: Consonni, 2018.17
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med representation of its maker, the hunter, and the prey animal, its victim, and of 
their mutual relationship, which, among hunting people, is a complex, quintessenti-
ally social one.» (Gell, 1996: 27)

A partir d’aquesta presentació, Gell desenvolupa un argument en el que podem entendre que la 
naturalesa de la trampa per caçar opera com a índex a la vegada del seu creador com de la vícti-
ma potencial –encara que invertides– (Íbid.: 25) i, a la vegada, «more than this, the trap embodies 
a scenario, which is the dramatic nexus that binds these two protagonists together, and which alig-
ns them in time and space» (Gell, 1996: 25)

La trampa s’institueix no només com a metàfora –en tant que índex i, en conseqüència, metoní-
mia, com ja hem desenvolupat anteriorment–, sinó també com a creadora de metàfores. Un cop la 
presa ha caigut en la trampa ja no és la presa sola sinó que s’ha convertit en un compost de tram-
pa+presa –Gell posa un exemple que il·lustra aquest fet: «the trap ‘which turns fish into fruit’» 
(Gell, 1996: 30)– cosa que fa que ja no sigui el mateix que abans de caure i que quan la persona 
que la instal·la recupera la presa per alimentar-se, torna a patir una transformació. Així, la trampa 
és, a la vegada una metàfora –un objecte en el que hi ha reflectits tant el caçador com la presa– i 
un creador de metàfores, un aparell que transforma allò que li passa pel voltant.

Així, en aquest article Gell sosté que «I would define as a candidate artwork any object or perfo-
mance that […] embodies intentionalities that are complex, demanding of attention and perhaps 
difficult to reconstruct fully» (Gell, 1996: 33), definició que encaixa amb aquesta idea de les inten-
cions complexes de la metàfora i de la dificultat i, alhora, de la demanda d’atenció que és neces-
saria a l’hora de crear peces artístiques que responguin als postulats de l’OOO.

Les cianotípies, doncs, prenen força i esdevenen peça clau d’aquesta investigació. Per una banda, 
per la horitzontalitat, on operen tant la idea de reflexar processos del flatbed picture plane com la 
de capturar de la trampa de Gell, i per l’altra, per la indexicalitat del resultat. Aquestes tres idees, 
agruapdes en un procés que requereix de muntar un dispositiu i un procés en el que a través de la 
llum quedin capturats tant objectes com imatges sobre una superfície i que aquests elements hi 
dialoguin esdevé un dels elements on prèn més força tot el desenvolupament argumental de la 
primera part de la investigació i on aquestes idees agafen forma i empenta per demostrar que cal 
posar cognom a les maneres de fer imatges i que aquest cognom, el de la imatge en guaret, és un 
procés que realment aconsegueix apropar-se mitjançant una mena de metàfora concreta, la meto-
nímia, a l’Objecte Real que perseguim, en aquest cas la urbanització Cala Nostra.

La constel·lació Pla
Aquest element textual prèn la forma de constel·lació, a la manera de la segona part d’aquesta 
recerca. En aquestes cas, les targetes constel·lades, recullen els testimonis que Josep Pla va es-
criure sobre Aigua Xelida (ell escrivia Aigua Xellida) –siguin fragments descriptius del paratge o 
anècdotes sobre el seu amic Hermós amb el lloc d’escenari– juntament amb fragments de la cor-
respondencia amb el seu germà Pere sobre la venta del terreny que la família posseïa al rodal.

 Aquest segon objecte es col·loca a la instal·lació per tal de portar als ulls de l'observador aquest 
discurs idealitzant i de lloança cap al territori i els seus habitants que ha servit com a base del dis-
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curs turístic actual i a la vegada com el turisme ha aconseguit apoderar-se d’aquest discurs, en 
aquest cas, en forma de compra-venta d’un terreny en un paratge idealitzat. 

En cap cas, com ja hem comentat, vol esdevenir el text que Krauss (1977b) comenta que necessi-
ten d’acompanyant les obres que tenen per model l’índex, la traça, i no pas el símbol. Més aviat, 
se stiua com a un índex més que complementa les cianotípies i en el que ja no només es repre-
senta la horitzontalitat (Steinberg, 1972) i el procés de treball (Krauss, 1977a) , sinó que es va un 
pas més enllà i es convida a l’observador a formar part d’aquest procés a través d’oferir-li la possi-
blitat de reordenar la constel·lació i poder generar noves possibilitats d’expressió d’aquesta.

En aquest cas, la constel·lació no té un plànol, un mapa de referència, com sí que tenen les cons-
tel·lacions de la segona part. Aquí, del que es tracta és d’associar lliurement, de treballar tal i com 
Didi-Huberman (2010) descriu que ho feia Warburg amb els panells del seu Atles, amb una petita 
variació: aquí no hi ha registre després que cada observador intervingui en les fitxes, simplement 
hi ha un solapament d’accions que va generant nous significats, sense deixar-ne constància més 
enllà del record i l’experiència.

El plànol
L’últim element de la instal·lació és una edició del mapa que Urbanización de Aigua Gelida S.L. va 
publicar per comunicar la seva voluntat a l’Ajuntament de Palafrugell (fig. 10), a mode de mapa 
turístic, acompanyat –a l’altra cara del mapa– per la reproducció de les cianotípies. Aquests ma-
pes es posen a disposició de l’assistent per tal que se’l pugui endur i en pugui disposar a la seva 
voluntat. 

FIG. 10: PLÀNOL ORIGINAL DE LA URBANIZACIÓN AIGUA GELIDA S.A., 1980.
FONT: ARXIU MUNICIPAL DE PALAFRUGELL, FONS DE L’AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL, REF. A/5611.
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El fet de col·locar aquest element es correspon amb la voluntat de trencar amb la dicotomía en la 
que es troben les fotografies col·locades en sales d’exposició –les cianotípies de les que hem par-
lat, en aquest cas–. Per una banda, gaudir de l’estatus de peça única, o almenys de còpies limita-
des, i de la limitació temporal de la seva visió i, per l’altra, la possibilitat de les tècniques fotogràfi-
ques de ser reproduides gairebé sense límit.

Amb aquesta fórmula de generar una peça de diseminació gratuita i d’accés al públic que va pa-
ral·lela a la mostra de la peça única pretenem posar de relleu aquesta dualitat i intentem trobar-hi 
una solució que ens permet trobar un camí del mig entre la reproducció massiva dels mitjans de 
comunicació i les xarxes socials i la unicitat i la limitació de les peces d’exposició.

Així doncs, amb aquests tres elements, creiem que es respon als postulats que hem desenvolupat 
tant a la primera com a la segona part d’aquesta investigació, aconseguint trobar maneres de cre-
ar imatges complexes i amb capes que no ens aporten, principalment, informació literal sinó que 
intenten aportar-nos aproximacions en les que la metàfora estan per davant.
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l’Ajuntament de Palafrugell, ref. A/5611. 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