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Introducció

La primera part d’aquesta recerca anuncia una anàlisi i una definició sobre el que són el lloc en guaret i la imatge en guaret a
través de pràctiques inspirades per l’Atlas Mnemosyne1.
Aquesta pràctica es concreta en un recull de cites que es presenten amb diverses possibilitats d’ordenació, que generen no només un arxiu alfabètic, cronològic o temàtic sinó que també presenten unes ordenacions que proposen relacions que podríem
anomenar narratives o interpretatives. Si més no, propostes
fragmentades de possibles discursos que articulin l’anàlisi i definició que són a l’origen de la pràctica.
Proposem diveres constel·lacions a partir de cites, imatges i comentaris recollides durant el procés d’investigació per tal de respondre a allò que hem explicat a la primera part i per intentar escapar dels problemes de representació, explicació i narració lineal que tant el text acadèmic com el document fotogràfic contenen.
Aquesta forma de constel·lació, de juxtaposició de cites i elements, pràcticament de collage o fotomuntatge, la recollim tant
de la valuosa aportació de l’Atles de Warburg com del concepte
d’imatge dialèctica de Walter Benjamin2, que també recull les
idees de constel·lació, interrupció i una proposta d’aproximació al
temps similar a la que es planteja en aquesta investigació.

Warburg, Aby: Atlas Mnemosyne. Tres Cantos: Akal, 2010. Vegi’s també Atlas.
¿Cómo llevar el mundo a cuestas? de Georges Didi-Huberman. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, 2010.
1

El concepte d’imatge dialèctica és un dels que contenen les constel·lacions que es
presenten. Per tant, considerem que explicar-la aquí seria redundant i innecessari ja
que queda recollida en les targetes que s’adjunten.
2
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La idea d’establir una constel·lació, una sort d’organització en
xarxa, intenta defugir de la jerarquia que qualsevol intent de relat
lineal proporicionaria irremeiablement, ja que sempre apareixeria
i de manera difícilment alterable algun argument per davant d’un
altre.
Aquesta voluntat de defugir la narrativa lineal sorgeix per dos motius principals:
Primer, escapar de la literalitat, de defugir la descripció, l’anàlisi i
d’intentar convertir tant la imatge com el lloc en guaret en «substància fàcil de pensar»3 (Morton, 2018). Ens trobem en una voluntat d’intentar acostar-nos a l’Objecte Real lloc en guaret, com
ja hem explicat en la part anterior, i per aquesta raó aquesta segona part vol ser una metàfora, en el sentit que Graham Harman
pren d’Ortega4, és a dir, vol manllevar algunes propietats tant del
lloc com la imatge en guaret per transposar-les i generar camins
per intentar sentir-nos més a prop de l’objecte que es retira.
Un segon motiu és acostar-nos tant al lloc com a la imatge en
guaret ja que, com s’ha explicat en la primera part, aquests dos
conceptes es vinculen a una idea temporal que defuig el model
de temps lineal i s’adscriu a un model en forma de bucle5 que

Morton, Timothy: Ecología oscura. Sobre la coexistencia futura. Barcelona: Paidós,
2018.
3

Graham Harman cita, tant a Guerrilla Metaphysics. Phenomenology and the carpentry of things. Chicago i La Salle: Open Court, 2005; com també a Art + Objects.
Cambridge: Polity Press, 2020; el text "Preface for Germans.” de José Ortega y Gasset a Phenomenology and Art, traduït per P. Silver. Nova York: Norton, 1975. Existeix
una versió en castellà: Ortega y Gasset, José: “Ensayo de estética a manera de prólogo” dins de La deshumanización del arte de José Ortega y Gasset. Madrid: Alianza
Editorial, 2009, pp. 152–174.
4

5

Morton, Timothy: Op. Cit.
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ens permet explicar la naturalesa cíclica del temps dels llocs en
guaret.
Podríem considerar aquesta segona part, aquestes constel·lacions, com a un fragment de la imatge en guaret mateixa, com un
objecte dins l’objecte compost imatge en guaret, que estaria format per les tres parts d’aquesta investigació.
Som conscients que, tot i aquest esforç per esquivar l’ordre de
lectura, aquest sempre apareixerà per algun costat i que cada
individu establirà jerarquies pròpies i les relacions que consideri,
aconseguint així teixir un relat a partir dels materials presentats
en aquest contenidor. Precisament això és el que pretenem, que
cadascú ompli els buits, les connexions que calguin entre cada
un dels nodes, es presenta una xarxa incomplerta, només amb
els nusos però sense les relacions predeterminades. De fet, una
xarxa que no només uneix els nodes amb els punts més propers
sinó que també pot establir relacions entre punts relativament
allunyats, sempre que el lector vulgui establir-les.
Tot i aquesta voluntat de fer del lector el participant indispensable
de la peça, és evident que no pretenem que el lector es trobi en
un terreny desconegut que l’inmobilitzi. Per aquest motiu es proposen diverses possibles ordenacions i constel·lacions, ambdiverses imatges possibles que contribueixen totes a la construcció
de les idees de lloc en guaret i imatge en guaret.

9

Procés de disseny

El procés de disseny de les constel·lacions ha seguit, principalment, el criteri de proximitat entre elements per donar-hi cert ordre: com més a prop es troben dos elements, més relacionats
estan entre ells en la nostra proposta. Aquest criteri de proximitat,
però, no impedeix teixir relacions entre targetes que es trobin
allunyades les unes de les altres, sinó que creu que són més fortes les relacions amb les més properes.
Un altre criteri que hem seguit és que cada targeta es pot relacionar amb múltiples targetes, sense limitar la distància a la que
una targeta es pot relacionar amb una altra.
Ara bé, per intentar que el lector no navegui en un mar de combinacions gairebé infinites, hem agrupat les targetes en 12 grups,
que són els grups de les constel·lacions, i per fer-ho evident, hem
marcat cada grup amb un pictograma diferent que fa referència a
la constel·lació a la qual pertanyen. En l’apartat Pictogrames es
detalla quin pictograma hi ha darrere de cada targeta.
Per poder reconstruir cada constel·lació, el lector trobarà, en les
pàgines que segueixen, uns esquemes en els que es mostren
uns punts ubicats sobre la pàgina. Aquests punts són l’indicador
de posició d’una targeta: la pàgina és la taula i cada punt n’és
una ubicació concreta.
Només s’indica una posició però no quina targeta hi ha d’anar.
Aquí és on comença el joc i la participació del lector: sabent quin
grup de fitxes està en joc, ha de construir una constel·lació i intentar generar alguna mena de significat. El lector hi trobarà un
repte en aquesta manera de jugar, més enllà del propòsit principal: els grups de fitxes que marquen els pictogrames tenen més
11

targetes que punts hi ha a l’esquema. També, si vol construir-les
totes simultàniament, veurà que hi ha targetes que poden formar
part de més d’una constel·lació.
Al revers de les targetes, a sobre dels pictogrames, també s’hi
troba un número. Aquest número, que també es pot trobar tant en
la secció Índex de targetes, és la posició dins de l’ordenació alfabètica per autor de les targetes. En cas que hi hagi més d’una
obra d’algun autor, aquestes s’han ordenat de manera cronològica de la més Antiga a la més recent. Quan hi ha cites de la mateixa obra, aquestes s’han ordenat per la seva aparició en les
pàgines de l’obra. Pel que fa als comentaris de l’autor, s’han numerat seguint l’ordre alfabètic de la primera paraula escrita a la
fitxa.
Amb totes aquestes decisions el que pretenem és posar el lector
en joc. Com ja hem dit a la introducció i a la primera part de la
investigació, es tracta de que el lector teixeixi els buits, els filaments entre els nodes, els axons que conecten les neurones i
permeten la sinapsi neuronal.
L’ordenació amb la que es presenten les targetes creiem que no
aporta gaire res al propòsit de les constel·lacions i precisament
per això és el que utilitzem per entregar-les per primera vegada
al lector, per incitar-lo a trobar altres ordres i jerarquies que ajudin
a acostar-se tant al lloc com a la imatge en guaret.
Durant el procés de disseny, també s’ha decidit que totes les targetes que formen les constel·lacions tinguin les mateixes dimensions, per tal de no establir diferències entre les cites recollides
durant la investigació i els comentaris de l’autor de la investigació
12

que l’acompanyen. També ha inclòs les imatges en aquesta decisió de dimensions, tot i que n’ha respectat les proporcions, deixant en blanc els marges que han calgut per cada imatge.
Totes les targetes contenen la font d’on s’ha extret el text o la
imatge, a excepció dels comentaris de l’autor de la investigació,
que s’han deixat sense referenciar, ja que són originals i presentats per primer cop en aquesta peça.
El lector/participant és completament lliure per anar més enllà de
les constel·lacions aquí dissenyades i construir-ne de pròpies i
compartir-les, creant més lectures i més capes de profundintat al
voltant dels temes i conceptes aquí tractats.
De fet, volem encoratjar a tothom que tingui a les mans aquesta
proposta a intentar trobar les seves pròpies relacions més enllà
de les proposades i, fins I tot, a jugar amb l’atzar i veure quina
mena de constel·lacions, juxtaposicions i relacions s’estableixen
més enllà de les que hem previst.
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Benjamin, Walter: “Sobre el concepto de historia”
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65

Calvo, Lluís: L’infiltrat. Estratègies d’intrusió, ano#0008 nimat i resistència. Barcelona: Arcadia, 2019.
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Calvo, Lluís: L’infiltrat. Estratègies d’intrusió, ano#0009 nimat i resistència. Barcelona: Arcadia, 2019.

51
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Calvo, Lluís: L’infiltrat. Estratègies d’intrusió, ano#0010 nimat i resistència. Barcelona: Arcadia, 2019.
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Careri, Francesco: Walkscapes. El andar como
#0011 practica estética. Barcelona: Gustavo Gili, 2013.
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#0012 Gustavo Gili, 2016
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Careri, Francesco: Pasear. Detenerse. Barcelona:
#0013 Gustavo Gili, 2016
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Crary, Jonathan: Las técnicas del observador.
#0014 Murcia: CENDEAC, 2008.
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La mayor…

Crary, Jonathan: Las técnicas del observador.
#0015 Murcia: CENDEAC, 2008.

21

Observare significa…

Crary, Jonathan: Las técnicas del observador.
Murcia: CENDEAC, 2008, citant a The end of
#0016 modernity de Gianni Vattimo. Baltimore: Johns
Hopkins University Press, 1988.

27

Para Gianni…

Crary, Jonathan: Las técnicas del observador.
#0017 Murcia: CENDEAC, 2008.

40

la percepción…

Crary, Jonathan: Las técnicas del observador.
#0018 Murcia: CENDEAC, 2008.

132

Alcanzar este…
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Didi-Huberman, Georges: “The supposition of the
aura: the now, the then, and modernity” a Walter
#0024 Benjamin and history editat per Andrew Benjamin.
Londres: Bloomsbury, 2005.
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Didi-Huberman, Georges: “The supposition of the
aura: the now, the then, and modernity” a Walter
#0025 Benjamin and history editat per Andrew Benjamin.
Londres: Bloomsbury, 2005.
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Fernández Mallo, Agustín: “Teoria general de la
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#0026 reciclen les restes d’una societat desfeta.” Publicat a CCCB Lab el 18/09/2018. Disponible a
http://lab.cccb.org/ca/teoria-general-de-la-brossa/
Fernández Mallo, Agustín: Trilogía de la guerra.
#0027 Barcelona: Seix Barral, 2018.

387

Flores Arancibia, Ivan; De la metaxología. El problema del entre en el pensamiento contemporáneo. Tesi doctoral dirigida por Jesús Adrián Es#0028 cudero, Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2017. Citant La invención de lo visible de
Patrick Vauday. Buenos Aires: Letranómada,
2009.

31

Como lo dice…

Flores Arancibia, Ivan; De la metaxología. El problema del entre en el pensamiento contemporá#0029 neo. Tesi doctoral dirigida por Jesús Adrián Escudero, Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.

35

Vivimos en…

Flusser, Vilém: “Counter.vision.” a Flusser studies,
#0030 núm. 13, maig de 2012.

16

The possibility…

Núm.
Ref.

Ref. Bibliogràfica

Pàg.

Flusser, Vilém: “Counter.vision.” a Flusser studies,
#0031 núm. 13, maig de 2012.

Primeres
paraules
the intention…
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Fontdevila, Oriol “Lúa Coderch; la memòria, sota
sospita” a Constel·lacions familiars. Terrassa co#0034 missariat 2012 editat per Alexandra Laudo. Terrassa: Ajuntament de Terrassa, 2015.

l’oblit…

Fontdevila, Oriol “Lúa Coderch; la memòria, sota
sospita” a Constel·lacions familiars. Terrassa co#0035 missariat 2012 editat per Alexandra Laudo. Terrassa: Ajuntament de Terrassa, 2015.
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Fontdevila, Oriol “Lúa Coderch; la memòria, sota
sospita” a Constel·lacions familiars. Terrassa comissariat 2012 editat per Alexandra Laudo. Ter#0036 rassa: Ajuntament de Terrassa, 2015; citant a Lo
que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo.
Homo sacer III de Giorgio Agamben. València:
Pre-textos, 2010, p.165

Agamben considera…

Fortuna, Sara: “Wittgenstein’s philosophy of se#0037 eing-as: multiple ways to philosophical perspicuity” a Areté, vol. 2, 2017.
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Friedlander, Eli: “The measure of the contingent:
#0039 Walter Benjamin’s dialectical image” a Boundary,
núm. 2, tardor de 2008.

3

the investigation…

Friedlander, Eli: “The measure of the contingent:
#0040 Walter Benjamin’s dialectical image” a Boundary,
núm. 2, tardor de 2008.

8

Relying on…

Friedlander, Eli: “The measure of the contingent:
#0041 Walter Benjamin’s dialectical image” a Boundary,
núm. 2, tardor de 2008.
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Not only…

Friedlander, Eli: “The measure of the contingent:
#0042 Walter Benjamin’s dialectical image” a Boundary,
núm. 2, tardor de 2008.

12
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and…

Gell, Alfred: Art and agency. An anthropological
#0043 theory. Oxford: Oxford University Press, 1998

6

We can…

Gell, Alfred: Art and agency. An anthropological
#0044 theory. Oxford: Oxford University Press, 1998

25

That representation…

Harman, Graham: Art+Objects. Cambridge: Polity
#0045 Press, 2020.

27

For metaphor…
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llegida a The art of rresearch conference 2017:
#0049 Art as a catalyst!. Helisnki: Aalto University school
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2017.

74

las imágenes…
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Els pictogrames

Les cales
#0006 #0008 #0010 #0013 #0016
#0017 #0018 #0023 #0027 #0031
#0032 #0035 #0048 #0050 #0052
#0056 #0057 #0080 #0089 #0094

Barcelona – Cala Nostra
#0003 #0022 #0025 #0039 #0040
#0041 #0042 #0045 #0046 #0047
#0048 #0053 #0067 #0069 #0070
#0071 #0073 #0087 #0093

Cala Nostra
#0001 #0002 #0005 #0006 #0007
#0009 #0011 #0016 #0020 #0022
#0024 #0027 #0028 #0032 #0035
#0036 #0042 #0043 #0044 #0048
#0054 #0055 #0056 #0057 #0059
#0064 #0065 #0066 #0068 #0072
#0078 #0080 #0081 #0084 #0089
#0095

Mas Pla – Aigua Xellida
#0007 #0018 #0021 #0022 #0033
#0035 #0048 #0058 #0060 #0061
#0063 #0065 #0070 #0073 #0075
#0079 #0082 #0093 #0094
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El Cinturó de Cala Nostra
#0004 #0006 #0038 #0044 #0057
#0059 #0061 #0066 #0074 #0076
#0083 #0085 #0088 #0092 #0096

La Barraca de l’Hermós
#0002 #0003 #0005 #0007 #0009
#0014 #0021 #0022 #0024 #0025
#0032 #0033 #0034 #0035 #0036
#0038 #0039 #0040 #0041 #0044
#0047 #0054 #0055 #0056 #0058
#0061 #0062 #0068 #0069 #0070
#0071 #0072 #0073 #0075 #0076
#0077 #0078 #0084 #0085 #0088
#0093 #0094 #0096
En Pla
#0004 #0006 #0010 #0013 #0014
#0021 #0022 #0024 #0025 #0028
#0032 #0033 #0035 #0039 #0041
#0042 #0043 #0047 #0049 #0052
#0053 #0055 #0056 #0058 #0060
#0062 #0063 #0068 #0069 #0071
#0073 #0075 #0076 #0077 #0079
#0082 #0083 #0084 #0086 #0093
La Moixonera
#0006 #0007 #0011 #0014 #0021
#0022 #0026 #0032 #0034 #0049
#0047 #0050 #0052 #0054 #0055
#0056 #0058 #0061 #0062 #0063
#0065 #0068 #0073 #0075 #0077
#0078 #0087 #0090 #0091 #0094
#0095
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El Penya-segat
#0001 #0002 #0005 #0007 #0009
#0012 #0016 #0021 #0023 #0027
#0028 #0029 #0030 #0031 #0035
#0036 #0038 #0043 #0044 #0046
#0054 #0057 #0062 #0065 #0066
#0082 #0083 #0084 #0085 #0088
#0096
El Corball
#0005 #0006 #0008 #0009 #0010
#0013 #0020 #0028 #0029 #0033
#0037 #0043 #0045 #0046 #0048
#0049 #0051 #0052 #0054 #0058
#0059 #0060 #0064 #0079 #0080
#0081 #0082 #0085 #0087 #0090
#0091
El Gussi de l’Hermós
#0001 #0002 #0012 #0014 #0016
#0017 #0018 #0019 #0022 #0023
#0032 #0033 #0034 #0035 #0037
#0041 #0047 #0048 #0050 #0053
#0055 #0057 #0058 #0060 #0062
#0063 #0065 #0066 #0067 #0070
#0071 #0073 #0079 #0082 #0089
#0092 #0093 #0094 #0096

La platja
#0004 #0005 #0008 #0013 #0015
#0022 #0026 #0030 #0034 #0045
#0047 #0048 #0049 #0050 #0053
#0054 #0055 #0056 #0059 #0060
#0080 #0081 #0086 #0087 #0090
#0091 #0095 #0096
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Les constel·lacions

Amb les constel·lacions i propostes d’ordenació que es presenten
a continuació, com ja hem explicat, pretenem acostar-nos a una
possible definició tant del lloc com de la imatge en guaret.
Aquest acostament, a la primera part del treball, s’ha intentat
d’una manera analítica, explicant com funcionen i quines semblances i diferències tenen amb altres conceptes propers, especialment ho hem fet amb el lloc en guaret. Amb la imatge en guaret, en la primera part, tot i que se’n poden trobar algunes possibles definicions esbossades, l’aproximació és menys evident i
directa. En els dos casos, l’aproximació és literal i, per tant, no
ens apropa l’objecte real al que volem parar atenció.
Per aquesta raó proposem aquesta aproximació en forma de
constel·lacions diverses i obertes que permeten que el lector ompli buits i completi les interrupcions que hem trobat en la recerca.
Amb les dotze constel·lacions que aquí es presenten pretenem
que el lector, a través del joc, l’especulació i la interpretació dels
buits que es presenten en la lectura tingui espai per construir les
seves pròpies definicions i aproximacions als conceptes proposats.
Cada una d’elles pretén posar sobre la taula matisos i aproximacions diverses als conceptes que a la primera part s’han desenvolupat. Aquests matisos no només provenen del contingut de les
fitxes, sinó que també provenen de la seva situació en la constel·lació, de les fitxes que poden aparèixer en més d’una constel·lació i també de la forma de cada una de les constel·lacions, que
ens acosta a un lloc en guaret concret i que ens vincula amb la
tercera part del projecte.
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Així, el lector, en la construcció de la constel·lació i en les relacions ha de mantenir-se actiu, construint hipòtesis i aconstant-se
desde diversos punts de vista, provant i realitzant temptatives de
lectura que mai podran ser completes però tampoc seran mai
fracassos absoluts.
D’aquesta manera, amb aquestes possibilitats tant àmplies i amb
els buits que cal omplir, aquesta col·lecció de targetes, aquesta
segona part de la recerca, es constitueix en quelcom viu i actiu,
sempre que algú hi interactui, se situa a mig camí entre el joc i
l’arxiu, ja que guarda informació en el seu interior i a la vegada
construeix nous significats cada vegada que s’activa.
En les pàgines que segueixen es troben els mapes de les constel·lacions: els punts, amb el número de referència de la targeta
que correspon escrit a dins, i la seva situació en l’espai, entenent
la correspondència pàgina-taula.
En cap moment es construeix una relació d’escala ni s’indiquen
mesures, perquè considerem que, per una banda, cal poder
adaptar les constel·lacions a la superfície de joc disponible i, per
l’altra, és necessari que cadascú decideixi com col·locar les targetes, decidint si cal acostar més o menys dues fitxes, segons el
que cada lector interpreti de les targetes.
Com hem fet evident anteriorment, també volem que el lector
participi no només organitzant les targetes com proposem en les
pàgines que segueixen, sinó que pretenem que també construeixi les seves constel·lacions. Per aquest motiu, trobarà algunes
pàgines en blanc per tal que pugui registrar les constel·lacions
que cregui convenient.
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El convidem no només a diexar-les per escrit copiant el sistema
que aquí s’utilitza, sinó que també el convidem a provar altres
maneres de representar les seves creacions que vagin més enllà
del codi aquí estipulat.
També volem animar al lector a compartir aquestes constel·lacions amb l’autor i els altres lectors a través de les xarxes socials.
Per fer-ho senzill, proposem la utilització de l’etiqueta següent:
#constelacioenguaret.
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