
  

Convocatòria
Creació ‘23
STATEMENTS STATEMENTS STATEMENTS STATEMENTS



CICATRIUS, TATUATGES I ORTOPÈDIES
Luca Calderó

Cicatrius, tatuatges i ortopèdies és un projecte d’investigació basada en 
les arts que vol assajar noves i pròpies narratives sobre tenir un òrgan tras-
plantat d’un altre cos. A partir de la meva subjectivitat trans-trasplantada, 
es desplegaran dispositius de representació i pensament on repensar, fora 
del discurs mèdic, el funcionament del sistema immunitari, l’ús d’immu-
UVZ\WYLZZVYZ�JVT�H�MHYTHJVWYV[LZPZ��SH�PU[LYKLWLUKuUJPH�ÄZPVS~NPJH�KLSZ�
cossos i el límit entre el que és propi i aliè en la malaltia autoimmunitària. 
Per fer-ho, utilitzaré la base de dades de l’arxiu mèdic personal, les grava-
cions de les últimes intervencions mèdiques a les quals m’he sotmès i un 
KPHYP�H\[VÄJJPVUH[�X\L�T»OH�HJVTWHU`H[�LU�LSZ�KHYYLYZ�TLZVZ�LU�JVU[HJ-
te amb la institució mèdica. Partint d’aquests materials, assajaré diverses 
aproximacions al cos empeltat, utilitzant el vídeoassaig, la performance, 
l’autopublicació, o qualsevol llenguatge que cregui adient per generar es-
querdes sobre el discurs hegemònic.
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sleepy screens
   (pantalles adormides)

ramon balcells, 2023

6OHHS\�6FUHHQV (Pantalles adormides) és un projecte
audiovisual que neix de la fascinació per la novel·la 8Q�KRPPH�
TXL�GRUW (8Q�KRPH�TXH�GRUP) de Georges Perec, però, sobre 
tot, de la necessitat de repensar-la i resignificar-la des del 
moment contemporani. 

I és que les idees del text original ressonen profundament en el 
present: l’alienació, el consum desmesurat, la passivitat,
la soledat i el confinament, o la desafecció envers el context 
polític. No som, nosaltres, una mena somnàmbuls digitals?
No és, el món virtual, una nova forma d’alienació? Podem fer 
alguna cosa per desprendre’ns de la saturació i el soroll en què 
vivim permanentment? 

El projecte consistirà en una instal·lació audiovisual, on les 
interfícies digitals en són les grans protagonistes: passejades
a través de Google Maps, visites virtuals a museus,
deambulacions pel catàleg de Netflix, lectures ràpides de
diaris digitals o escrits literaris automatitzats.

Aquest és un projecte que, més enllà de l’obra de Perec, vol 
convidar a la reflexió crítica. I, també, a la resignificació
d’imatges i textos que són tan populars com plens de noves 
possibilitats.
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"Quan anava a 1r d’ESO, un dia vaig anar d’excursió al Fòrum de les Cultures. Enmig

d’entrepans, xandalls de l’escola i fotos amb les amigues, vaig entendre

que alguna cosa gran estava passant.

 

Anys després, treballant en un casal d’estiu, vaig tornar a trepitjar-ne el ciment. Anàvem

d’excursió amb els nens a les platges del Fòrum. Un nen d’un altre casal d’estiu es va

ofegar mentre nedava. Els serveis d’emergència van trigar més de dues hores en treure el

cos perquè era impossible trobar-lo, les aigües eren massa fosques."

 

 

El Fòrum de les Cultures va tenir lloc l’any 2004 a la ciutat de Barcelona, amb la voluntat

d’estirar el xiclet de les Olimpíades, i poc abans que, l’any 2011, 

hi esclatés el moviment 15-M. 

 

La celebració del Fòrum va comportar que es tapés l’antic barri del Camp de la Bota (on

l’exèrcit franquista va afusellar 1734 persones per la Guerra Civil) amb un macrocomplex

urbanístic de més de 30 hectàrees que va suposar un fort impacte ecològic i social i

que, avui dia, quasi vint anys després, encara no ha trobat la forma d’encaixar amb la

ciutadania i ha esdevingut un espai desertitzat, que només ha sabut trobar el seu sentit

de la mà de la iniciativa privada.

 

���ƶ�����és un projecte que pretén investigar com la creació d’espais pretesament

adreçats a la ciutadania i pensats des de les institucions impacta sobre les persones

i els seus usos de l’espai públic.

 

Què és un espai públic? Què és un espai de participació? Aquests espais, poden

generar-se de manera artificial? Què tenen en comú La Ciudad de las Artes y las

Ciencias de València, el Museu del Disseny de Barcelona, el Museo Reina Sofía de Madrid,

el CAC de Málaga, el Centro Nyiemer d’Avilés, la Ciutat de la Llum d’Alacant o el Fòrum?

.

.HQ²SVLD
/DV�&DODWUDYD

.HQ²SVLD
Del grec ������ (buit) + ����� (veure)

1 (f.) L’aclaparadora atmosfera trista i pròpia d’un lloc que normalment era ple de gent,

però que ara es troba abandonat i tranquil.

LAS CALATRAVA

CC23 SAJ STAT.



EZEQUIEL SORIANO

CC23 SAJ STAT.



CICATRIUS, TATUATGES I ORTOPÈDIES
Luca Calderó

Cicatrius, tatuatges i ortopèdies és un projecte d’investigació basada en 
les arts que vol assajar noves i pròpies narratives sobre tenir un òrgan tras-
plantat d’un altre cos. A partir de la meva subjectivitat trans-trasplantada, 
es desplegaran dispositius de representació i pensament on repensar, fora 
del discurs mèdic, el funcionament del sistema immunitari, l’ús d’immu-
UVZ\WYLZZVYZ�JVT�H�MHYTHJVWYV[LZPZ��SH�PU[LYKLWLUKuUJPH�ÄZPVS~NPJH�KLSZ�
cossos i el límit entre el que és propi i aliè en la malaltia autoimmunitària. 
Per fer-ho, utilitzaré la base de dades de l’arxiu mèdic personal, les grava-
cions de les últimes intervencions mèdiques a les quals m’he sotmès i un 
KPHYP�H\[VÄJJPVUH[�X\L�T»OH�HJVTWHU`H[�LU�LSZ�KHYYLYZ�TLZVZ�LU�JVU[HJ-
te amb la institució mèdica. Partint d’aquests materials, assajaré diverses 
aproximacions al cos empeltat, utilitzant el vídeoassaig, la performance, 
l’autopublicació, o qualsevol llenguatge que cregui adient per generar es-
querdes sobre el discurs hegemònic.
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Existeix una repressió creixent per aconseguir O·RUGUH als 
espais públics, els elements urbans permanents estan 

O·~V ¶·LQGHJXW··� Altrament, O·DYDULD no està GLVVHQ\DGD��
quan una peça GH mobiliari urbà es trenca, aquell objecte 
i O·HVSDL que ocupa SHUG la VHYD IXQFLy� El projecte abor-
GD aquestes GXHV qüestions, busca tornar la funcionalitat 
als espais GLVIXQFLRQDOV GH la ciutat suggerint i proposant 
QRYHV formes G·RFXSDU O·HVSDL públic, DGUHoDQW O·DSURSL-
ació G·DTXHVW espai que és GH tots, com a basant princi-
SDO� ¶·2XU Bench Dialogue·· és un projecte G·LQWHUYHQFLy�
al carrer, reparant bancs i plantejant una sèrie GH prò-
tesis mutables UHLYLQGLFDQt la GHVSULYDWLW]DFLy i GHVFDSL-
WDOLW]DFLy GH O·HVSDL públic urbà, FRQYHUWLQW al FLXWDGj en 
UHVSRQVDEOH�GLUHFWH�G·DTXHVW��

El projecte fa ús GH la personalització com a mitjà per a 
la creació G·HOHPHQWV HItPHUV que ¶¶H[SORULQ les àrees 

-
DFLy�EH�GRQDGD�GH�OD�UHSDUDFLy�

¶¶3HU primer cop, començo a creure que aquest banc al 
mig GHO carrer que aparentment no és GH ningú, ara, és 
PHX� És meu, no GHV GH O·HJRLVPH� és meu perquè jo 
PH·O crec PHX� No em SHUWDQ\ a PL� És meu, però també 
és GH WRWKRP� Trencat no era GH QLQJ~� Reparat torna a 
ser GH WRWKRP� Torna a ser PHX� Quan camini per aquest 
carrer aquest serà el banc en què P·DVVHXUH� 3HU què 
mel crec meu, DOPHQ\V mel crec més meu que els altres 
bancs G·DTXHVW carrer� Encara que gràcies a aquest banc 
els altres bancs també mels crec més meus que DEDQV�·· 
�0DUF�0RQOODX�������������HVFULW�D�QRWHV�GHO�PzELO��

0.1 
Statement

1/1

0.2
Context

Our Bench Dialogue

3UzWHVL en ús, Sant 0DUWt� 2022

3UzWHVL�HQ�~V��6DQW�0DUWt������

&RQVWUXFFLy��6DQW�0DUWt������
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SORRY I’M SOOO HAPPY
Història de la samarreta i auge de la positivitat 

Paula Gibert Roset 
Besalú 1996

paulagibertroset@gmail.com

Resum 

SORRY I’M SOOO HAPPY es planteja com una investigació sobre la història de la samarreta blanca 
com a pancarta política i el procés de despolitització i pèrdua de signi!cat que ha sofert. Les good vibes 
i els colors pastel semblen ser la solució de!nitiva al malestar generalitzat. A partir d’un recull de més 
de seixanta samarretes que vestien la mainada del casal on treballava analitzo la representació de la 
positivitat i es repensa conjuntament la samarreta com a objecte subversiu i comunicador davant d’un 
futur incert i un present depressiu.
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MARTÍ DE LA MALLA I ONA TRABALL
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LA TEORIA DELS DINOSAURES és un projecte de recerca
entorn la importància dels imaginaris propis de la infància, sobre
com es generen i com acompanyar-los. Pren els dinosaures
com a cas d’estudi, degut a la seva presència en el món dels
més petits i a la fascinació que desperten.

Malgrat que no hi ha cap persona que hagi vist un dinosaure,
són poques les criatures que no en saben dibuixar un. Per a
elles els dinosaures semblen tenir quelcom especial: són éssers

d’alguna manera els disparen preguntes sobre el sentit de la

mort.

Si bé tot el coneixement que tenim dels dinosaures prové
de fòssils i pedres, avui assistim a una inversió dels canals
d’aprenentatge. Les indústries dels bens de consum (com també

un imaginari concret al qual, quasi per obligació, les criatures
accedeixen.

Quines diferències amaguen els dinosaures de veritat i els
que imaginen els més petits? Com ha afectat la museologia
i la representació en com els concebem? Què els fa tan
interessants? Què fa que pels adults no ho siguin tant? I, com
es pot acompanyar des de l’àmbit de l’art aquest procés de
descobriment?



MARIA GIRÓ
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Statement 

“una amazona és una amant que cavalca” brota 
del desig de remi(s)ti car el món, de reencantar 
la quotidianitat, de retornar la fabulació 
e s p e c u l at i v a a l c e nt re d e l s d i s c u r s o s 
revolucionaris. Els mites han estat considerats per 
la literatura crítica occidental relats vinculats a 
l'exercici del poder per la seva capacitat 
d'organització simbòlica del món, així que hem 
deixat que es perdessin en la maquinària 
cisheteropatriarcal i colonial, anul·ladora de la 
polisèmia i de la possibilitat d’autorepresentació 
per part dels cossos marcats com a infrahumans. 
Però, què canviaria si paréssim atenció a les 
derives feministes ocultes en la història 
d'Eurídice? Podríem entendre com seguir amb el 
problema amb Medusa? Sabríem reaprendre la 
mirada amb Cassandra? Què passa quan els 
monstres s'expliquen a si mateixos?  

Les narratives mitogrà ques ens presten una 
in nitat d'eines d'articulació de la realitat-fantasia 
a aquellis a qui ens han arrabassat històricament 
la possibilitat d'un imaginari propi: les desviades, 
les desorientades, les cuirs. Davant de l'imperatiu 

d'esdevenir explícitis com a penyora per la nostra 
desobediència, la mitologia es presenta com un 
espai des d'on articular un cant arcaic i col·lectiu 
a la vida que no respon al mandat de la claredat i 
la concisió, sinó al regne de la poesia i la no 
literalitat. Moguda per l'anhel de trobar 
imaginaris que parlin de nosaltres des de 
nosaltres, d’explicar les històries censurades per 
La Història, desitjo en aquesta ocasió rastrejar 
l'estela de les amazones en la història del 
lesbofeminisme a Catalunya i, concretament, a 
Barcelona. 

una amazona és una amant que cavalca
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Hacer migas és un projecte que es planteja com un 
assaig: és un exercici que tracta GH buscar PqWRGHV�

DOOXQ\DW GH la paraula i el llenguatge pròpiament HVFULW��
Alhora, es comprèn GHV GH O·LQLFL el procés GH fer mi-
gas com un coneixement que porta intrínsecament la 
SqUGXD i O·REOLW� És per això que la premissa GHO treball 
és generar una sèrie GH pràctiques que giren entorn 
GH les nocions GH memòria, SqUGXD i llenguatge; par-
tint G·XQD recepta WUDGLFLRQDO i tot el pes que comporta 
DTXHVW�FRQWH[W��
Mitjançant O·H[SHULPHQWDFLy i la pràctica artística, O·DX-
tora pretén tractar G·DSURSDU-se al PRGH en què V·KD�
gestat i transmès un coneixement propi GHO gest i 
GHO que és inabastable per les paraules, el qual YDQ�
DSUHQGUH especialment GRQHV que tampoc SRGLHQ re-
WHQLU�OHV�D�WUDYpV�GH�O·HVFULSWXUD��

HELENA LAGUNA BASTANTE
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. Sóc 
nascuda al Baix Llobregat, d’una família migrada del Berguedà, així que sempre he 
viscut al límit entre la ruralitat i la ciutat, tenint una clara predilecció per la primera. Fa 
6 anys vaig arribar a Osona, en un moment de màxima vulnerabilització i necessitat 
de transformació. Estic bé a la comarca, però sovint em trobo amb la necessitat 

D’aquesta frustració a vegades en faig art i d’altres intento promoure bombolles de 
resistència.

Jo, Mireia, nascuda i vivint a la ciutat de Vic, em sento meva la comarca. Tot i així, 
aquí, m’he trobat en una constant no-búsqueda de la meva identitat personal i 
orientació sexual. Des de petita; se m’ha ensenyat a buscar què vull estudiar, quines 
amigues vull tenir, quin esport vull practicar; mai se m’ha ensenyat a buscar-me dins 
meu per reconeixe’m en els llenguatges dels sentiments i la identitat. Fora de la 
comarca és on he pogut traçar aquests camins, descobrint-me com a dona lesbiana 
i feminista. A vegades encara m’amago al carrer quan estic a prop de la persona que 
em mou per dins. L’art i la xarxa de moviments socials de la que m’he envoltat m’ha 

Vic, 1987. Manifestació pel reconeixement 
social de la parella homosexual Josep Teixidor 
i Jesus Lozano.*

* “Josep Teixidor i Jesús Lozano van ser la primera parella gai a l’Estat a tramitar una 
sol·licitud per casar-se, ara fa just tres dècades”'
https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/54025/trenta-anys-lluita-dos-homes-casar-se-vam-
obrir-portes-molts-armaris

XÉ CANAL CALVO I MIREIA BOVER CAPDEVILA
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How to live in a pantry és un projecte 
d’investigació artística que explora les noves 
formes en què es fa present el concepte de 
llar actualment, a partir del binomi rebost 
(classes treballadores) - white cube (classes 
benestats) i les ideologies que hi subjauen. El 
projecte apostarà per una metodologia auto-
etnogràfica per tal d’explorar la intersecció entre 
la qüotidianitat de dos artistes que compar-
teixen pis al barri de Sants-Badal i aquells 
estereotips i imaginaris projectats pels mass- 
media, a través de dispositius com la televisió, 
youtube, pinterest i revistes de disseny d’inte-
riors. La investigació es materialitzarà en un 
display expositiu format per textos, fotografies 
i relatogrames en què s’hi reflecteixin les 
vies de recerca explorades i, finalment, es 
produirà una obra audiovisual (fake review) 
que combinarà material apropiat i de pròpia 
creació per tal de visibilitzar els resultats.

Present Futur

Realisme 
aspiracional

Rebost
�PDQFD�G·HVSDL�

White cube
(desmaterLDOLW]DFLy�

Classe treballadora
(PrecarLDW�

Classes benestants
�HOLW�JOREDO�
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Lloguer Propietat

LLAR

ADA FUENTES I BIEL LLINÀS
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A vegades dubto si l’esport treu el pitjor de nosaltres

L’únic art esportiu que existeix està representat des d’una mi-
rada masculinitzada?

És l’esport una manera homologada de treure la part irracio-
nal de l’ésser humà sense tenir conseqüències?

ser millor que el rival? Paguem el mateix preu en l’art però 
d’una forma indirecta?

“Tres desequilibris molt estranys i un munt de coses a perdo-
nar-se” és la continuació d’un projecte teòric-pràctic sobre 
l’espai que hi ha enmig de l’art i l’esport. Es proposen a fer 
sèrie d’obres, accions i instal·lacions en les quals tant el cos 
com l’esforç físic i el que políticament connoten, formin una 
narrativa tan conscientment com involuntàriament. La inten-
ció és fer una aproximació i convidar a repensar la manera 
en què socialment està assignat que ens hem de comportar o 
la lectura que la societat dicta amb prejudicis aquests espais. 
Aquest “terrain vague” sobre dos mons totalment separats 
socialment com l’art i l’esport, són l’origen d’aquesta línia 
de treball. Tal com el títol indica, són tres desequilibris que 
sembla que siguin entre l’individuo-l’art-l’esport, però només 
és una excusa per organitzar l’estructura i metodologia del 

projecte:

Un desequilibri sobre l’impuls. 

Un desequilibri sobre l’impacte. 

I un desequilibri sobre el soroll.

MARIA ESTRADA
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