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 Convisc amb les ombres [sempre sota els arbres]  

...amb esperit experimental i poètic...

POTSER, VOLDRIA SER ARTISTA; DE FET, TRANSITO UNA CARRERA ARTÍSTICA.



Indivi-
dual 

action 
at natu-

ral 
space 

 

Espeleòloga  
del ‘mundus 
imaginalis’

Mundus imaginalis Lloc intermig que Henry Corbin va 
denominar com a lloc del símbol. Aquest lloc, percepti-
ble només amb l’ull del cor, és on els esperits es corpo-
ritzen i els cossos s’espiritualitzen. La comparació a la 
que recorren certs autors, és la forma en què apareixen 
i subsisteixen les Imatges ‘en suspens’ a la superfície 
d’un mirall. La substància material del mirall, metall 
o mineral, no és la substància de la imatge, una subs-
tància de la que la imatge seria un accident. És només 
el ‘lloc de la seva aparició’.  La imaginació activa és 
el mirall per excel·lència, el lloc epifànic de les imat-
ges del món arquetípic; per aquest motiu el concepte és 
inseparable del coneixement i la funció imaginativa. 
Funció veritablement central, mediadora, en raó de la 
posició intermitja, mediadora, del mundus imaginalis. 
És una funció que permet a tots els universos simbolit-
zar uns amb altres,  i que ens porta a representar-nos, 
experimentalment, que les mateixes realitats substsan-
cials assumeixen formes que corresponen a diversos 
móns. És la funció cognitiva de la Imaginació la que 
permet fonamentar un coneixement analògic rigurós, 
escapant al dilema del racionalisme habitual, que re-
dueix l’elecció als dos termes d’un dualisme. 

Espeleologia [del grec spelaion (cova) i 
logo (tractat)] és la ciència que estudia les 
coves, grutes o altres fenòmens càrstics, 
des de diferents punts de vista; formació, 
constitució, característiques físiques, for-
mes de vida i evolució al llarg del temps. 



(Les Gavarres - Catalonia)
 

Encara que les accions són el resultat d’una ex-
periència íntima, el meu treball es dirigeix sem-
pre cap a la interacció amb l’entorn.  L’objectiu 

és anar més enllà del jo.
ACCIÓ, NO REACCIÓ. 

Apareix dins meu quelcom amb força  - una percepció detonant - 
o bé m’obro a una proposta concreta. - un encàrrec o col·labora-
ció -.  Des d’aquest moment, un fluxe d’informació dúctil entra 
i es transforma en mi fent que neixi quelcom nou com a respos-
ta. Aquest naixement és l’acció. 

Observo un seguit de fenòmens interns i n’es-
cullo els més significatius. Aquesta atenció es 

troba entre dos móns: el dïurn i l’oníric; és una 
espècie de consciència velada, llunyana i fami-
liar la que escull aquelles vivències que seran 

transferides a l’acció. 

VISC EN UN PROCÉS DEMIÚRGIC 
El pensament que estuctura i ordena cada una de les accions 
no és intel·lectual i es processa mitjançant la ment del cos, la 
intuïció. La comprensió interna és profunda i rica, per tant és 
necessari per mi sintetitzar tota aquesta informació mitjançant 
la poètica. 

TOTA CONCRECIÓ MATÈRICA ÉS EL RESULTAT DE L’OBERTU-
RA A CERTS ELEMENTS D’AQUEST MÓN INTERMIG. 

APORTO COS A UN SER EN SUSPENS o 
EL COS CONTÉ IMATGES EN SUSPENS.

EL COS ACTUA COM UN MIRALL, COM REFLEX D’UN SEGUIT 
DE FENÒMENS INTERNS DOTATS DE RIQUESA PLÀSTICA 
QUE S’ESTRUCTUREN MITJANÇANT UNA COMPOSICIÓ POÈ-
TICA.

Interpreto una partitura que em ve donada o 
neix  i és així com genero cada acció artística.

 FENOMENÒLOGA DEL MÓN INTERIOR

DES DE L’ORIGEN DEL PROCÉS CREATIU 
FINS AL MOMENT DE L’ACCIÓ, EXPERIMEN-
TO UNA CÀRREGA ENERGÈTICA I SIMBÒLI-
CA QUE MOTIVA EL SER EN L’ACCIÓ. 

Tanco l’acció, però no el procés, aquest, continua. Pot durar 
dies, anys, hores  i, fins i tot, moltes vegades, sento que em 
faran companyia tota la vida, encara que la forma en què els 
concreti sigui sempre diferent i es doni per acabada, el que mos-
tren és una etapa de maduració. Bec de la vida, no concebo el 
que faig de cap altra manera. Experimento cicles de comprensió 
i significació que es juxtaposen i uneixen els uns amb els altres. 
A vegades, experimento accions premoritòries, perquè el temps 
és un concepte que si es viu es torna esfèric. 



Acció individual a l’espai natural de Les Gavarres (Catalunya)

Fulles que cauen, pedra que torna, fletxa rítmica.
 Grup de recerca ‘Ocells al cap’



Individual action at natural space (Les Gavarres - Catalonia)

Leaves that leave, returning stone, rhythmic arrow. 

 Research group ‘Birds in the head’

05/06/2018   
[NOTES. Ha estat una tardor que s’estirava fins la febre. Ha estat un fre suspès sobre el vidre; D’elevar les mans del sòl, m’en-
duc les fulles ja caigudes; Crepito amb elles; Les observo des d’aquest soroll i la tramuntana se les emporta de nou: aprenc 
de la reflexió amb l’acció; Hi ha una pedra triangular - el cap i els peus tremolen en unir-se -; La pedra es torna fletxa, corro com 
mai fins desaparèixer en la fosca del bosc, escolant-me per l’el·lipse pedregosa; Torno i la cara és la pedra i entre ella i la carn hi 
ha un refugi, un secret antic que ve; Descendeixen les mans fins al centre i el batec s’eleva i el cap és continent de sang cir-
culant, no més, però també una mica de tristesa que es desfà. La punta apunta i deixo anar per arrelar el que comença endavant.]

Captures de les grabacions de Maia Castello, Denys Blacker i Sabina Vilagut



Acció individual a Bòlit (Centre d’Art Contemporani de Girona - Catalunya)

El pelegrinatge d’un cometa I
 

Grup de performance ‘Corpologia’ nº 25

En motiu de l’exposició de Denys Blacker ‘ Mapes efímers, complicitats i sincronies’  



05/06/2018   

PELEGRINATGE Recorregut religiós, 
expedició santa, croada, missió, viatge.

COMETA Cos celeste del sistema solar 
compost de pols i gels de diversa composi-
ció, que segueix una òrbita molt excèntri-
ca al voltant del Sol i, en aproximar-s’hi, 
desenvolupa una cabellera.

NOTES ABANS DE L’ACCIÓ

{ Caixes d’escultor, caixes de Natura: alliberar-me
 amb força física des del centre del cos }

VERBS D’ACCIÓ
COL·LISIONAR CONTRA LA TERRA - TALLAR - ENFRONTAR -  REFER

ENERGIA DE L’ACCIÓ
Anar més enllà del mar d’estrelles, grabar al sòl amb contundència 
i celebrar.

NOTES DESPRÉS DE L’ACCIÓ

Corro  en  direcció  oposada al mar, sóc milers de cavalls pelegrinant verti-
ginosos. Torno per apuntalar el punt i a part; allibero el fracàs, lluny  de la 
perfecció i l’arrogància, la seducció i allò que fa temps he deixat d’odiar (Es 
diu acció, no reacció). Activo els pilans de la sang; torno a sentir la potència 
de la neutralitat. Allibero el bosc; l’esbardellada de flors anuncia allò que 
marxa i allò que arriba. Tinc sed (de celebració): vermut de la casa. El cor 
batega fort als llavis, vibro sencera, un glop, segello el tall. No és espectacle, 
no amago, sols dono forma a un esperit enèrgic, funk i rural.

1844 J. J. Granville, Pérégrinations d’Une Comete



Fotografies de Meritxell Gil (editades)        





Captures d’imatge de l’enregistrament audiovisual de l’ arxiu de Bòlit (Centre d’Art Contemporani de Girona)
dfjkadfkl



Acció Individual s El Casino de Sant Feliu de Guíxols (Catalunya)

El pelegrinatge d’un cometa II
 

LEGS (International Performance Festival)

  



16/06/2018                                             
E N T R E G A

C O R D E S

P I L O T A
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D E S T R A L

T E N S I Ó

V E R T I C A L I T A T





photo Fotografies de Mauro Abbühl



Acció individual al Centre Cívic de Corçà (Catalunya)

‘En som dos’ 
 

Acció rural



27/08/2018   

Això no és art conceptual, això és acció rural.  
             
Durant vint-i-cinc minuts, tothom espera que l’acció es porti a ter-
me amb una cabra, però després d’aquests minuts trec a passejar 
un gos vestit amb pell de cabra. 

 Què vaig estar 
essent? 

 

[NOTES. Visca les cabretes alliberades, els riures pri-
mitius, el pinso volant alt en giravoltes eclipsants, els 
llums hipnòtics de la tartana enfocant totes les cares 
que són mirall, el vermell dels astres fent l’amor, l’apre-
tada de mans, el vestit verd brut de fang, les disfresses 
rituals amb què preservem l’esperit de l’infant, els iguals, 
amics, companys i els mojitos del centre cívic de Corçà.] 



photo Fotografies de Denys Blacker i Sabina Vilagut 



Acció individual a Bòlit (Centre d’Art Contemporani de Girona - Catalunya)

Helium stairs, iron stars or when I touch 
the ground I feel the glitter sky 

 
‘Nit de performance’

En motiu de l’exposició de Denys Blacker ‘ Mapes efímers, complicitats i sincronies’



18/08/2018  
Em va venir una imatge: em vaig veu-
re enmig d’uns jardins amb purpurina 
daurada, globus roses flotant per so-
bre el cap i ampolles de llauna lligades 
a la cintura, arrossegant-les darrere 
els peus. Vaig desenvolupar aquesta 
imatge durant dues hores transitant 
i habitant el barri vell de Girona. Vaig 
caminar, córrer, trepar i equilibrar 
als i amb els espais sols amb el cos 
i aquests elements, símbols hermètics 
que es van evaporant.

 

Fotografia de Mohammed Ismael

Fotografies de Gemma Gascons



 

 



Fotografies de Mohammed Ismael
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