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Extracte 

L’Acordió diatònic a escena és un projecte d’investigació artística basat en la hipòtesi que la festa 

tradicional i la performance contemporània són dos actes que poden confluir en molts aspectes. 

Aquests defineixen molt bé la meva trajectòria artística, des de la música tradicional i les festes 

majors viscudes fins a la creació plàstica iniciada amb els estudis de belles arts.  

L’objectiu és veure com es poden articular aquests dos fets artístics en un escenari. Per fer-ho poso 

en joc quatre eixos que hi són molt presents: la música, la veu, el moviment i les arts plàstiques. Jo i 

el meu acordió diatònic som els dinamitzadors d’aquests eixos i relacionant-los entre ells apareixen 

17 línies d’investigació a seguir.  

El resultat de la recerca es plasma en un espectacle que conté diverses performances que fan 

dialogar els quatre eixos i els converteixen en actes performatius amb uns rituals propis envoltats de 

l’imaginari creat durant els mesos d’investigació. 

Extracto  

L’Acordió diatònic a escena es un proyecto de investigación artístico basado en la hipótesis que la fiesta 

tradicional i la performance contemporánea son dos actos que pueden confluir en muchos aspectos. 

Estos definen muy bien mi trayectoria artística, desde la música tradicional y las fiestas mayores 

vividas hasta la creación plástica iniciada con los estudios de bellas artes.  

El objetivo es ver cómo se pueden articular estos dos hechos artísticos en un escenario. Para hacer-

lo pongo en juego cuatro ejes que están muy presentes en ellos: la música, la voz, el movimiento y 

las artes plásticas. Yo y mi acordeón diatónico somos los dinamizadores de estos ejes y 

relacionando-los entre ellos aparecen 17 líneas de investigación a seguir. 

El resultado de la investigación se plasma en un espectáculo que contiene varias performances que 

hacen dialogar los cuatro ejes y se convierten en actos performativos con unos rituales propios 

rodeados del imaginario creado durante los meses de investigación.  

Abstract 

L’acordió diatònic a escena is an artistic research project based on the hypothesis that the traditional 

events and the contemporary performances are two actions that can converge in many aspects. 

They both perfectly define my personal artistic trajectory, from the traditional music and the 

experienced traditional events (festes majors) to the plastic arts creation aptitudes which I developed 

during my Arts university degree. 

The main objective is to investigate how these two artistic facts can be articulated in the stage. To 

achieve it, I have organized the research in four axes: music, voice, movement and plastic arts. Me 

and my accordion are the facilitators that promote interaction among these axis and as a result of 

these interactions, 17 lines of research have been developed and explored. 

Main results of my research are evidenced in a show that contains different performances that 

promote dialogue among the four axes and transform them into performances with their own 

rituals and they are surrounded by the imaginary created during my research process. 
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Per realitzar aquest projecte he estat 

d’octubre del 2014 a juny del 2015 com a 

resident a Roca Umbert-  Fàbrica de les Arts, 

una antiga fàbrica tèxtil reconvertida en espai 

cultural i de creació artística situada a 

Granollers. Hi lloguen locals a artistes per 

desenvolupar projectes concrets. Hi ha 

pintors, escultors, músics, fotògrafs, actors, ballarins, dissenyadors, il·lustradors... El meu 

local, un espai ample i lluminós, ha estat  vital per realitzar el projecte. Un lloc per tocar, 

cantar, ballar, pintar i en definitiva poder materialitzar  idees i fer experiments. 

A l’hora de posar el meu perfil com a resident al web de Roca Umbert em van preguntar si 

volia sortir  a l’apartat d’artistes o músics. Em va fer reflexionar: de vegades entenem el 

músic no com a creador sinó com a simple reproductor de sons i per això aquesta 

diferenciació és estranya.  Fa uns mesos clarament hagués estat a l’apartat de músic, però 

aquest nou projecte em porta a explorar altres disciplines.  

De vegades les etiquetes són confuses i et fan plantejar la teva activitat artística.  Aquest fet 

em porta a reflexionar sobre persones que han transcendit totalment aquestes etiquetes i 

preguntar-me en quin apartat del web sortirien  elles: Marcel·lí Antúnez?  Carles Santos? 

Dieter Schnebel? Els germans Baschet? Pep Bou? Pierre Bastien? Insectotròpics? Cabo 

Sant Roque? Joan Brossa? Jordi Rocosa? Hermeto Pascoal? 1. Tots ells són músics, artistes 

plàstics, performers2 de referència que s’han endinsat en diferents disciplines convertint-se en 

artistes interdisciplinaris. Han agafat llenguatges diferents eixamplant la mirada cap a altres 

horitzons per expressar-se de manera personal i innovadora.  Tots ells mereixen algun 

adjectiu més que músics, actors o artistes plàstics: si entenem aquests adjectius des del punt 

parcel·lari que moles vegades s’ha volgut aplicat a les arts, des que el mètode científic del 

coneixement va penetrar en les arts. De fet aquesta és la manera que té l’art en general de 

crear noves sinergies i crear noves tendències. És posant de relleu aquests artistes que han 

trencat etiquetes i seguint el meu propi camí professional que veig la necessitat d’endinsar-

me en altres disciplines i a fer aquesta recerca.  

                                                           
1 D’algun d’aquests artistes en parlaré més endavant. 
2 Al Termcat hi apareix performance però no performer 

Imatge 1. El meu local 
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Fa prop de 14 anys que vaig acabar la llicenciatura de Belles Arts i he estat molts anys 

treballant en un taller d’escultura, el taller Sarandaca3, un negoci familiar on fa 30 anys que 

es fan gegants, cap-grossos,  dracs i elements escenogràfics. Des de ben petit he estat 

envoltat d'aquest imaginari festiu i musical que els envolta i això em va portar a  interessar-

me per la música tradicional. Tocant la gralla, la tarota i l'acordió diatònic veia la necessitat 

d’aprendre el llenguatge d’aquest gènere musical i vaig començar la meva formació a l’aula 

de música tradicional de Barcelona. Tocant en grups de música tradicional i ball folk, 

companyies de teatre de sala i de carrer, el contacte amb el públic i el moviment eren molt 

importants. Em mancaven eines per dominar aquests espais escènics  i vaig  estudiar teatre i 

clown en diversos centres. Paral·lelament per completar els meus estudis musicals amb 

l’acordió diatònic vaig entrar a l’Esmuc. 

Reflexionant amb perspectiva hi ha una paraula que crec important en tota aquesta 

evolució: la festa. Ella ha estat la meva escola principal de formació. Com diu Ayats (2011) 

“els rituals que bastim en grup ens poden ajudar a entendre la manera en què 

individualment imaginem el nostre ser i el nostre fer”[...] “El concepte de continuïtat, de 

tradició i de festa es fan efectius en els actes en què els expressem, i en cadascun de 

nosaltres es concreten vivencialment en un imaginari molt potent” 

Recordo que, quan era petit, els pares, tiets i veïns van inventar la festa major del  barri de 

Can Duran de Canovelles on vivíem. Eren els anys 80, època de recuperació de les festes 

majors després de la dictadura agafant el model de la música i tradicions antigues. Tots els 

actes creaven precedent en els anys següents i sempre apareixien noves idees fent créixer 

cada any la festa. Ja de ben petits amb els cosins jugàvem a fer la festa major durant tot 

l’any, creàvem les litúrgies pròpies de la “nostra” festa imaginada imitant als grans. Ja que 

“Perquè la tradició pugui servir a la funció de continuïtat sempre necessita el canvi” (Ayats 

2011) tota festa està en permanent evolució. Això es fa ben palès en la Festa Major de 

Granollers que he viscut de ben a prop. Creada fa poc més de 30 anys i sentida com a 

tradicional per tota la població, l’hem anat creant i adaptant  a les necessitats de la ciutat any 

rere any .  La Tradició és l’“ordenació de la pròpia història per a la legitimació d’un univers 

simbòlic (Luckman-Berger [1968] 1996:147-148)” i cada comunitat se la fa a la seva mida.  

Una festa no és només la música, té la seva escenografia (el carrers, les places, els gegants, 

capgrossos, els domassos, les disfresses...), les seves olors (els correfocs, els menjars...),  els 

colors, les textures, els gustos.... El mateix Ayats (2011) parla de la retòrica dels sentits en la 

                                                           
3 http://www.sarandaca.com   

http://www.sarandaca.com/
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festa referint-se a la importància que prenen tots aquest altres elements.  Aquestes vivències 

com a músic tradicional fan que estiguis participant en un espectacle on tots els elements 

que formen la festa juguen un paper important. Així doncs, podríem dir que una festa és un 

gran espectacle escènic on les fronteres entre públic i actors són difuses, és un acte 

interdisciplinari i una performance col·lectiva. 

Dins aquest acte performatiu que és la festa,  la música i el músic hi tenen un paper 

essencial com a senyal, és a dir de marcadors temporals a l’acció comunitària que n’indica 

les diferents etapes. Amb els ulls tancats podem saber en quin moment som de la festa. Hi 

ha tres tipologies de festa segons qui n’ interpreta la música (Jacob 1994) 

1. Comunitats en les quals els músics són part del col·lectiu que viu la festa  

2. Comunitats que lloguen músics de fora per a la interpretació de les músiques de la festa 

3. Cas intermedi, en el qual la “professionalització” és un fenomen esporàdic 

El cas de les festes majors de les que jo he format part és el cas intermedi (3). Un músic 

implicat en la festa, on la música és una excusa per compartir alguna cosa en comunitat i a 

la vegada té un significat identitari.  

En el llibre Estètica de lo performativo, Erika Ficher-Lichte (2004) descriu la performance com 

un acte social i institucional. Analitza la performance Lips of Thomas que l’artista iugoslava 

Marina Abramovic va fer al 1975 on s’hi presentaven característiques tant de ritual com 

d’espectacle per les referències implícites al catolicisme i a tradicions del seu país. Ficher-

Lichte es planteja fins a quin punt pot tenir lloc una transformació del marc “ritual” i del 

marc “espectacle” en una performance artística.  

Veiem doncs que pot haver-hi una línia molt fina entre performance i festa. Tot i això hi ha 

diferències substancials. Bàsicament la performance es fa des de la individualitat del ser i 

amb un llenguatge més contemporani, conceptual i a vegades provocador. Però com hem 

vist, les festes i les tradicions també innoven  i es reinventen  i poden ser de vegades fins i 

tot provocatives per alguns agents de la societat degut aquesta pròpia reinvenció.  

En aquest treball de recerca he tingut en compte aquesta contraposició festa-performance 

per desenvolupar tot el procés creatiu. Tal com les performances prenen referències de la 

tradició i la cultura, la meva hipòtesis de treball és que també és pot crear en sentit contrari. 

Totes les performances que he dut a terme formen part d’un imaginari festiu que m’he anat 

creant en aquest mesos. Totes les accions porten noms específics i tenen el seu propi ritual 
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performatiu, sempre però des del meva visió individual.   

Aquest imaginari individual beu de tota la meva experiència com a músic , actor i públic de 

les festes tradicionals, com a artista plàstic contemporani i  músic vinculat a l’Esmuc que 

obre el coneixement a altes gèneres musicals i estilístics. 

El meu objectiu és crear un diàleg entre la part més tradicional de la festa i la performance 

més contemporània. 
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2.1. Creació de la idea 

Com apunt de partida de la meva investigació he agafat quatre eixos4 que sintetitzen la 

performance i la festa. 

1. Música amb l’acordió ( elements melòdics, harmònics, sonors, percussió)  

2. Veu (cant, parla, sons produïts per la veu)  

3. Moviment (el moviment del cos, de l’acordió o d’altres elements escènics) 

4. Arts plàstiques (formes de plasmar elements estètics i visuals: pintura, dibuix, 

escultura, vídeo, fotografia o instal·lació) 

A la vegada tots aquest eixos poden ser enregistrats i manipulats posteriorment (en loop, 

distorsió, delay o retocs fotogràfics) i emesos en directe projectats visualment o reproduïts 

sonorament. 

Així doncs, jo com a músic i el meu acordió com a instrument, ens situem sobre la 

confluència d’aquests quatre eixos, disposats a explorar les possibilitats sobre ells i els 

diversos camins i sinergies.  

Per començar presento les possibilitats dels diferents eixos posant-los en sentit 

performatiu, és a dir en l’acció de realitzar-los a la vegada entre ells i per parelles. Tindríem 

aquestes possibilitats. 

 

1. Pintar5 el que canto 

2. Tocar  el que ballo 

3. Ballar el que pinto 

4. Cantar el que toco 

5. Pintar el que ballo  

6. Tocar el que canto 

7. Ballar el que toco 

8. Cantar el que pinto 

9. Tocar el que pinto 

10. Ballar el que canto 

11. Pintar el que toco  

12. Cantar el que ballo 

                                                           
4 Eixos com a idea de línia d’investigació per poder construir sobre ells noves idees i processos creatius. Puc treballar 
sobre un eix però si poc a poc n’afegeixo d’altres tindré més varietat en la meva recerca. 
5 Poso com a exemple la paraula pintar referida a les arts plàstiques però en podrien ser altres com dibuixar, fotografiar, 
filmar, modelar..... Passa el mateix amb cantar, tocar i ballar. 

Imatge 2. Esquema dels diferents eixos 
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Després d’analitzar les diferents possibilitats dedueixo que n’hi ha que entre sí són el mateix 

acte performatiu (2-7, 4-6, 10-12, 9-11). Per exemple,  tocar el que ballo (2)  i ballar el que 

toco (7) a nivell performatiu i en la recepció del públic produeixen el mateix resultat. Però 

potser en el fet de creació i construcció de la performance ha dominat una sobre l’altre i 

podrien sortit resultats diferents. No és el mateix partir per exemple d’una idea coreogràfica 

i crear-hi la música o partir d’una idea musical i coreografiar-la. És per això que les mantinc 

com a línia de recerca diferents.  

D’aquesta relació de possibilitats n’hi ha que clarament ja són realitzables abans de 

començar la investigació i d’altres que són interessants punts de partida i experimentació. 

Amb anterioritat ja he realitzat els números 2, 4, 6, 7, 10 i 12 que estan relacionats amb l’eix 

música, veu i moviment, àmpliament treballats en la música tradicional. Però caldria veure 

com es podrien treballar des d’una perspectiva més contemporània i desvinculats de la 

música tradicional.  És a dir, que també són bons punts de partida per a la recerca encara 

que a priori ja estic avesat a treballar-hi.  

D’entre les possibilitats que no he realitzat mai (1, 3, 5, 8, 9, 11) n’hi ha que tenen referents 

o antecedents artístics que han indagat i treballat sobre ells com Carlos Santos, Marcel·lí 

Antúnez i d’altres que són més inexplorats a priori.  

Si ampliem els eixos a la combinació de tres tindríem: 

13 Cantar, tocar i ballar 

14 Tocar, ballar i pintar 

15 Ballar, pintar i cantar 

16 Pintar, cantar i tocar 

D’aquestes possibilitats només he realitzat  prèviament la 13 i en ocasions comptades. I 

com a última possibilitat tenim la realització dels quatre eixos a la vegada que no he 

experimentat mai: 

17 Tocar, cantar, ballar i pintar 

Així doncs, entre totes elles sumen 17 possibles línies de  recerca 

Això em porta a veure que hi ha dos grans diferències en els eixos, els que succeeixen en el 

temps (veu, moviment i música) i els que són materials en l’espai (arts plàstiques). 
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Les arts plàstiques tradicionalment es basen molt en la presència de l’objecte ja realitzat i la 

interpretació que en fa l’espectador quan es troba davant d’ell, l’obra sempre està acabada i 

cada interpretació serà davant el mateix objecte artístic. En canvi, la veu, el moviment i la 

música son arts del temps, que succeeixen en un determinat moment i requereixen que 

músics i públic coincideixin en un mateix espai físic on es desenvolupa pròpiament 

l’actuació musical (tot i que actualment tenim la possibilitat d’enregistrar la música i 

reproduir-la posteriorment). La performance és un terme intermedi on l’acció deixa rastre 

considerat obra artística, així doncs combina la immanència de la música i el rastre de les 

arts plàstiques. 

Aquesta diferència a nivell tècnic crea una gran separació entre els dos blocs, però també 

una nova línia de recerca és intercanviar la manera com s’executa i es percep d’unes arts a 

les altres.  

Per exemple: posar èmfasi en el procés creatiu d’una obra i no tant en el resultat final, o 

que el procés de fer-la fos la pròpia obra. Que passaria si l’objecte resultant de la música, 

per exemple la  partitura, esdevingués una obra pròpiament artística? Podria portar a escena 

les arts plàstiques i plasmar en obres gràfiques la veu, el moviment i la música? 

En un altre sentit podríem agrupar els quatre elements en la recepció que en fa l’espectador 

i el sentit amb que els percep. Arts plàstiques i moviments són visuals, i música i veu 

auditius (tot i que tenen una component forta visualment si la performance és en directe) 

En queden fora el tacte i l’olfacte per al públic. Podria d’alguna manera relacionar-los amb 

alguns d’aquests? 

Veiem que el llenguatge de vegades té analogies en els diferents eixos: 

Arts plàstiques Música Veu Moviment 

Traç 

Color 

Textura 

Paleta de colors 

Blanc 

Negre 

Figuratiu 

Abstracte 

Material 

Quadre 

Melodia 

Acord 

Harmonia 

Tonalitat 

Silenci 

Clúster 

Tonal 

Atonal 

Instrument 

Partitura 

Frase 

Corda 

Polifonia 

Idioma 

Mut 

Cacofonia 

Cançó 

Inintel·ligible 

Cordes vocals 

Text 

Gest 

Cos 

Coreografia 

Gestualitat 

Quietud 

Descoordinació 

Ball 

Dansa contemporània 

Cos 

Coreografia 

Taula 1 Analogies entre els diferents eixos 
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Veient les diferents analogies estem acostumats a treballar-les en sentit vertical dels eixos 

per exemple en música o arts plàstiques: 

 

 

Taula 2 Verticalitat en els eixos 

Però si intercanviem el sentit i fem l’exercici de fer-ho horitzontalment ens apareixen 

conceptes interessants per a treballar en un sentit més transversal: 

Traç     →  Melodia   →  Frase   →  Gest 

Blanc   →  Silenci      →  Mut     →  Quietud 

 

Taula 3 horitzontalitat en els eixos 

I aquí s’obre una línia interessant que és creuar els diferents llenguatges i portar-los a eixos 

que no els són habituals. Per exemple treballar el gest en la veu o la melodia en la pintura. 

I treballar idees transversals com a idea temàtica en els quatre eixos Per exemple, treballar 

del blanc, al silenci, al mut i finalment a la quietud. 

S’obren un munt d’interrogants que a continuació desgranaré amb tots els experiments que 

he realitzat per treure l’entrellat a totes aquestes possibilitats esmentades. 

  

Melodia 
↓ 
Acord 
↓ 
Harmonia 
↓ 
Tonalitat 

Traç 
↓ 
Color 
↓ 
Textura 
↓ 
Paleta de colors 
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2.2 Materialització de la idea 

Aquest és un treball d’investigació artística i compta 

amb una metodologia precisa amb eines per 

descriure i avaluar els experiments. Partint d’una 

hipòtesi, exposada a la introducció, he anat 

experimentant totes les possibles combinacions entre 

arts plàstiques, música, veu i moviment, tot prenent dades per després analitzar-les i 

treure’n conclusions. Tots els experiments, tant assajos com performances, han estat 

enregistrats en vídeo. Totes les obres plàstiques han estat fotografiades i catalogades amb la 

data de creació i els materials utilitzats. Totes les músiques de composició pròpia per al 

projecte han estat enregistrades i transcrites per registrar-les.  

Ha estat vital la utilització de la llibreta de camp per fer un 

seguiment del procés d’investigació. Hi he apuntat una descripció 

detallada del treball realitzat cada dia, les reflexions, entrevistes o 

xerrades amb gent diversa, sensacions i pensament, idees que vaig 

recopilant i qüestions tècniques dels experiments. Un bona eina per 

no perdre informació elaborada per un mateix. Rellegir la llibreta ha 

estat una bona manera de saber on estava el procés creatiu 

exactament i continuar coherentment.   

El 6 de novembre del 2014 veig la necessitat de crear una pàgina al 

Facebook:  www.facebook.com/acordiodiatonicaescena Ha estat 

un aparador expositiu per fer pública l’obra creada i socialitzar-la. 

Un lloc gratuït d’exposició permanent. A la vegada, en penjar les 

creacions a la xarxa t’obligues a presentar-les de forma ordenada i 

coherent que esdevé creativa. També permet un feed-back interessant 

per saber opinions. En definitiva: una finestra del taller per al públic 

molt necessària i productiva.   

Per escriure cada capítol he fet un buidatge de les llibretes per 

ordenar el procés de creació. Cada capítol té una capçalera amb els detalls dels eixos que 

s’hi treballen, les disciplines utilitzades, els col·laboradors que hi han participat i els 

experiments performatius que se n’han fet amb indicacions per veure’n alguns exemples.  

  

Imatge 3. La llibreta de camp i l’acordió 

Imatge 4. La página al 
Facebook 

http://www.facebook.com/acordiodiatonicaescena


3  Autoretrats i partitures pintades 

Eixos: Música + Arts plàstiques + Veu 
Disciplines: Música + Pintura. 
Experiment performatiu: Exposició col·lectiva #SPAMDARTS, Tetradió i Partitures Pintades (vegeu DVD annex)  
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La música feia temps que havia substituït  la meva 

activitat artística en les arts plàstiques. Per reprendre  el 

contacte amb les belles arts començo una rutina diària 

que consisteix en fer un dibuix al dia. Com qui agafa 

l’instrument i fa escales amunt i avall. Això ràpidament 

em condueix a l'autoretrat. I amb la idea dels diferents 

eixos com a treball de base, ràpidament començo a 

incorporar-hi elements musicals, com partitures de 

composició pròpia o la cinta que faig sevir per lligar els 

micròfons a l’acordió, tot amb la tècnica del collage. Això 

m’apropa a les imatges que en surten i m’hi sento més 

identificat. A l’autoretrat en la composició de l’acordió hi 

incorporo els plecs típics tant característics d’aquest instrument que, poc a poc, esdevindran 

un element recurrent i una idea temàtica del meu projecte. 

Després d’una llarga col·lecció d’autoretrats em centro en la 

idea de la partitura. Sempre he observat com els músics 

tractem les partitures, amb un cert menyspreu les dobleguem i 

les guardem a la funda de l’instrument. Són elements que 

contenen la nostra música, simples transmissors i ara 

observant-les detingudament des de la vessant plàstica tenen 

una estètica implícita interessant. Reflexionant sobre això 

intento dotar les partitures d’un valor afegit com els quadres o 

les escultures que per elles mateixes ja són obres artístiques. 

Les primeres partitures que treballo les transformo 

gràficament en acordions, les pinto amb els colors que em 

suggereix la música que hi ha escrita i les plego com si fossin acordions. Sota els plecs s’hi 

amaguen motius i sons que no es descobreixen fins que no s’obren, com fa l’acordió al 

sonar. El volum que prenen els dóna un caire de baix relleu escultòric.  L’analogia em 

sembla interessant i hi treballo força.   Cada composició que faig té el seu color  i la seva 

textura tant a nivell musical com gràfic. Plegada té un color, desplegada un altre. Així les 

partitures que els músics sempre hem considerat simples papers esdevenen per elles 

mateixes artístiques i interessants a nivell gràfic.   

Imatge 6 Partitura pintada 

Imatge 5 Autoretrat  
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Seguint aquesta línia de treball apareix el joc dels llenguatges. 

Pinto partitures tan al límit que esdevenen  il·legibles i 

impossibles d’interpretar o escric textos sobre la partitura que 

també esdevenen il·legibles. En aquest punt la partitura pren 

tanta força estèticament que la música que hi ha escrita passa a 

un segon pla. Per comprovar-ho, amb l’acordió n’interpreto 

alguna basant-me més en els colors i formes que té i no tant en 

les notes que ja em resulten il·legibles.  Aquestes Partitures 

visuals  poden ser interpretades segons els colors i les formes. 

La mescla de llenguatges em porta a contraposar-ne dos: l’escrit 

i el musical. Creo una altra línia de partitures visuals per ser interpretades amb la veu que 

anomeno Poesies musicals.  La notació musical forma l’estètica de la obra però s’hi barregen 

elements lingüístics, és a dir textos composats com a partitures que mesclen el llenguatge 

escrit i musical. Experimento i gravo diverses persones interpretant aquestes partitures per 

observar realment les diferencies entre cada interpretació. L’objectiu és buscar el límit entre 

la parla i el cant i creo el concepte de la Cantaparla6. Els intèrprets busquen la melodia en les 

formes de les paraules i les dinàmiques que els suggereix l’obra. 

Per últim i més centrat amb la instal·lació artística 

treballo amb la idea d’art-objecte amb elements 

musicals i escultòrics. Són jeroglífics tridimensionals i 

simbòlics. Per exemple en l’obra Duet treballo la idea 

de l’intèrpret absent. S’hi mesclen les partitures 

visuals, amb els faristols i elements tridimensionals 

com les mans. Una obra que el públic pot completar 

imaginant-se quins músics poden ser i com sonaria la 

música pintada a les partitures. Aquesta idea em durà més endavant a crear el Faristol 

cromàtic. (veure capítol 10)  

Tot aquest treball plàstic em connecta altra vegada amb els materials, formes i textures. 

M’empeny a crear una estètica pròpia per donar uniformitat a tot el projecte, aspecte molt 

important quan posteriorment les arts plàstiques és mesclin més profundament amb la 

música que estètica i conceptualment tinc més clara i treballada. 

                                                           
6 La idea em sorgeix llegint el llibre 1984 de Gorge Orwell. A través de la Novaparla crea paraules a partir de dos 
conceptes mesclats com: Parlaescriu, Doblepensa o Parladànec. 

Imatge 8. Duet 

Imatge 7 Cantaparla 



4  Acordions inventats 

Eixos: Música + Arts plàstiques + Moviment 
Disciplines: Música + Pintura + cant 
Experiment performatiu: Exposició col·lectiva #SPAMDARTS 18 i 20 de desembre (vegeu DVD annex) 
Col·laboradora: Mar Aumedes (cantant i actriu) 
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La recerca  al voltant de l’acordió diatònic em porta a indagar sobre la plasticitat que té el 

propi instrument. Constato que té certes dicotomies interessants: un instrument de vent 

flexible en la manxa i a la vegada rígid en el cos, de materials durs com la fusta o el ferro i 

delicats com el feltre o el paper, amb mecanismes complicats per dins i sobri per fora en la 

seva forma, tant tímid quan està tancat i en silenci, i tant descarat quan sona i s’obre del tot. 

Per ampliar tot aquest imaginari sobre l’acordió faig una recerca en la gent del meu voltant. 

Els pregunto que els suggereix l’acordió, tant a nivell físic com conceptual. El resultat és 

una llista d’ adjectius, qualitats i símils ben suggeridors.                          .  

A partir d’aquestes idees i donant continuïtat a les 

partitures pintades convertides en acordions, 

començo a crear físicament acordions imaginaris i 

inventats7.  Alguns naixen dels adjectius de la llista o 

de les qualitats dels seus materials. El treball en sèrie 

ajuda a la creació i estirant poc a poc del fil d’una 

idea en naix una bona col·lecció feta amb materials, 

formes i colors ben diferents. Amb la idea de donar so a aquestes noves invencions 

decideixo posar música als acordions. Els gravo amb el moviment que tenen i després hi 

afegeixo el so que crec que poden tenir per la forma, textura o color. Són elements plàstics 

que prenen so i directament relaciono arts plàstiques, música i moviments (als acordions i 

les gravacions). De tot aquest imaginari en faig un recull i ho penjo al Facebook per 

compartir-ho amb el públic. 

Com a artista resident a Roca Umbert m’arriba la proposta de fer una exposició col·lectiva 

titulada # SPAMDARTS 8, etiqueta sota la qual els artistes residents mostrem no només les 

nostres obres sinó tots els elements que intervenen en el seu procés creatiu. Pretenem 

acostar al públic les experiències i processos que acaben formant part essencial de qualsevol 

obra d'art. Des del 18 al 21 de desembre del 2014 es pot visitar la mostra col·lectiva que té 

lloc a la Sala Zero de l’Espai d’arts de Roca Umbert que proposa una ruta directa entre 

espai expositiu i lloc de creació,  podent visitar en una jornada de portes obertes, els tallers 

dels artistes.                                              .  

Amb l’objectiu que planteja #SPAMDARTS decideixo mostrar una selecció dels meus 

Acordions inventats com a part del meu procés creatiu per realitzar el projecte final i fer-hi 

                                                           
7 Podeu veure’n tota la col·lecció al DVD annex. 
8 Podeu buscar el hashtag #SPAMDARTS al Twitter o Facebook i hi trobareu més informació. 

Imatge 10. Contradió dicotòmic 
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una acció musical el dia de la inauguració. Per a la performance inaugural, amb la 

col·laboració de la Mar Aumedes, faig en directe el que abans havia gravat i pensat per ser 

visualitzat en vídeo. Ella manipula els acordions i jo els poso música. Cada acordió té la 

seva textura sonora i depèn del moviment que realitza la Mar jo improviso la música i els 

sons. Hi ha acordions que tenen sons percutius, d’aire o clústers i n’hi ha de més melòdics 

jugant amb la tessitura i harmonia en diferents acordions. Per arrodonir la performance hi 

afegeixo algunes accions més com la interpretació de la partitura Cantaparla9 on hi intervé la 

veu o una introducció musical al voltant de la sala passant per davant de cada expositor. 

També hi introdueixo el tacte, tant a l’espectacle manipulant els objectes, com  després a 

l’exposició, la mostra d’acordions és per ser tocada i manipulada. Així apareixen els quatre 

eixos de recerca i tres sentits10 a partir d’una idea gràfica inicial.  

Del “curs de sistematúrgia i recopilació de 

films11” impartit per Marcel·lí Antúnez prenc la 

idea i concepte que la creació es retro alimenta 

des de l’àmbit de les idees temàtiques (elements 

estètics, en aquest cas l’acordió) cap a les  idees 

estructurals (les que fonamenten el cos teòric del 

treball, en aquest l’imaginari al voltant de 

l’acordió i els quatre eixos). No necessàriament s’ha de treballar des de la música, sinó que 

els elements plàstics poden ser uns elements molt potents de sortida per arribar a idees 

estructurals. Amb els acordions inventats passa exactament això, de la creació plàstica 

passo a la musicalitat d’aquest elements, a l’exposició artística  i finalment a la posada en 

escena d’aquesta exposició que acaba esdevenint una performance completa.               .  

Constato que la interacció amb els artistes residents és molt enriquidora, tenen una visió de 

l’art des de la vessant plàstica que fa plantejar moltes coses, vist des del punt de vista d’un 

músic. Ells troben a faltar  el component més social de la música i el moment de contacte 

directe amb el públic. Jo els comento que per altra banda, els músics, tenim l’handicap de 

dependre sempre de la interpretació final per assolir l’èxit. En canvi ells presenten l’obra al 

públic ja feta i sense que el directe pugui esdevenir definitiu per determinar el seu èxit, que 

d’altra banda crec que és el que realment fa que la música sigui, per a mi, especial. Amb 

aquesta nova experiència he viscut la creació des de les dues vessants i ha resultat molt 

interesant. 

                                                           
9 Vegeu el capítol 3. 
10 Eixos: música, veu, moviment i arts plàstiques. Sentits: oïda, vista i tacte. 
11 Curs de sistematúrgia i projecció de films. Seu de l’SGAE a Barcelona. Octubre 2015 

Imatge 11. Performance #SPAMDARTS. 20-12-14 



5 Danses pintades 

Eixos: Música + Moviment + Arts plàstiques  
Disciplines: Música + Dansa + Pintura. 
Experiment performatiu: interpretació gràfica de la borreia Saperlipopette (vegeu DVD annex) 
Col·laboradors: Joan Codina Vila (Músic i ballador) 
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Una de les raons de l’eix moviment en aquest 

projecte és la relació del músic tradicional amb la 

dansa. Sovint toco temes ballables i com a 

instrumentista saber ballar-los m’ajuda a 

interpretar-los.  Tocant una masurca o un ball pla 

miro d’entre el públic la parella que balla bé i, si 

estan a gust, sé que el tempo és el correcte. De 

vegades, en tallers de ball o afterfolk12, els músics toquem, i també ballem, algun tema.  En 

Joan Codina és dels que fa bé les dues coses, un músic-ballador i viceversa, i amb ell 

treballo aquest aspecte del projecte. 

Quedem per tocar i ballar amb en Joan, un exercici poc habitual en parella i tocant 

instruments. Treballem una borreia a tres temps13i alguns sauts14 com el Mariana o la Piga. 

La primera es balla en parella però sense agafar-se i l’altre és una dansa col·lectiva en cercle 

que es balla individualment, això ens permet tenir mobilitat i tocar amb certa comoditat els 

instruments. Un cop tocades i ballades, totes aquestes danses em suggereixen formes ben 

diferents. Amb la idea de plasmar-les en faig uns dibuixos zenitals. Per a la borreia faig dos 

cercles amb un centre gravitatori comú on els dos pinzells, que representen els balladors, 

sempre van a retrobar-se inexorablement i poc a poc es va tacant tot el paper. Per a Mariana 

dibuixo un semicercle que va creixent, una llavor 

que germina poc a poc i es va estenent per tota 

la superfície. Faig un vídeo de la interpretació 

gràfica de la borreia Saperlipopette, és a dir, primer 

enregistro el tema amb l’acordió i després filmo 

la representació gràfica escoltant la meva 

interpretació del tema. Tal com succeeix en 

moltes borreies, poc a poc vaig introduint variacions i improvisant en traços i materials 

diferents. El resultat és interessant, més en el procés que no en el resultat final. És la idea 

de tempus fugit, on cada instant de l’obra és diferent i irrepetible, cada compàs és una nova 

                                                           
12 En acabat el concert segueix la festa en format acústic, els balladors i músics toquen i ballen plegats a plaça.  
13 És una de les danses més característiques d'Occitània, la trobem bàsicament a la zona del Massís Central. 

14 És un dansa Occitània de la regió del Bearn. 

 

Imatge 12. Saut Mariana 

Imàtge 13. Borrèia Saperlipopette 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Bearn
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informació i transforma la peça irremeiablement cap al caos final: el color homogeni. Passa 

el mateix a plaça al final de la nit, després d’hores de ball els balladors, convertits en 

pinzells, hi han traçat multitud de línies omplint-la d’un color homogeni i uniforme. És 

l’aplicació de la lògica del ball a l’obra d’art plàstica. 

Amb en Joan ens proposem plasmar aquestes 

imatges en directe, deixant les petjades marcades 

per fixar les figures fugisseres que esdevenen en 

la dansa. Així, els nostres moviments són traços 

que queden plasmats al terra i són tapats a la 

vegada per altres moviments que se sobreposen 

uns sobre els altres. Per fer-ho investiguem 

quins materials són els més adients, un procés de prova i error amb diferents materials i 

tècniques. Per la dansa Mariana el més adient és fer un línia de tints en pols de diferents 

colors coberts de terra negre preparats sobre una moqueta per on passarem ballant 

descalços. Tècnicament la dansa hi va molt bé perquè els passos són molt saltats i permeten 

escampar bé el material. La dansa, al tenir una coreografia fixa, permet preparar exactament 

la línia amb el material  per on ballarem. A mida que ballem sobre aquesta línia van 

apareixent els diferents colors posats sota el negre tot fent un traç molt texturat i de 

diferents colors. Per a la borreia Saperlipopette, al ser un pas més arrossegat, optem per 

ballar-la descalços i amb la moqueta plena de pintures plàstiques de colors per a pintar-hi. 

La petja del color no segueix el ballador més d’un metre i optem per posar tolls de pintura 

distribuïts a l’escena on el ballador anirà a recarregar els peus per pintar la dansa. La dansa 

la deixem oberta a la improvisació i fa que, comparat amb Mariana, la representació gràfica 

de la borreia sigui cada cop ben diferent. Per a la dansa col·lectiva final, la Rumba 

Abstracta, tots els materials a escena serviran per a la improvisació dels col·laboradors que 

a cada repetició del tema s’hi aniran sumant.  Uns tocaran l’instrument i els altres 

improvisaran per acabar de conformar un quadre final on tothom pinti la superfície restant.  

De cara a la participació en l’exposició col·lectiva que es fa al juny del 2015 amb els artistes 

residents a Roca Umbert, proposo executar una dansa pintada sobre una superfície on 

hauré escampat diferents capes de terra de colors diferents i coberta amb una capa de terra 

negre. Al ballar-hi a sobre apareixeran els colors de les diferents terres.  

Totes les danses pintades les entenc com una intervenció efímera perquè quan acaba la 

performance el material no pot ser exposat enlloc més, no és pot fixar de cap manera.  

Imatge 14. Experimentant amb diferents materials 



6  Arsènic diatònic 

Eixos: Música + Veu + Moviment  
Disciplines: Música + Teatre + Veu. 
Experiment performatiu:  Assaig obert a la Miranda (vegeu DVD annex) 
Col·laboradors: Elida Pérez, Oleguer Falguera, Mireia March, Nil Sanz, Maria Sánchez (actors) i Laura Piqué (directora) 
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A la fàbrica de les arts Roca Umbert hi ha l’escola Arsènic de teatre15. S’hi fa un curs anual 

de formació d’actors amb un treball integrador, on paraula, acció i gest es treballen de 

forma global. Una de les assignatures del curs és Teatre Físic que imparteix la meva amiga 

Laura Piqué. Li proposo de fer amb els seus alumnes alguna performance conjunta per al 

meu projecte. Ella i els alumnes s’hi engresquen de seguida, és l’avantatge d’estar en llocs 

on conflueixen diferents disciplines artístiques, l’olla bull amb diferents ingredients. Seria 

interessant veure que passaria si l’Esmuc, Belles arts, l’Institut del teatre i el Conservatori 

superior de dansa compartissin alguns espais i assignatures on la gent de les diferents 

disciplines es coneguessin i poguessin treballar plegats en projectes interdisciplinaris. Abans 

d’entrar a l’Esmuc m’atreia la idea de poder agafar assignatures optatives d’altres centre, 

com per exemple de l’Institut del teatre, però malauradament amb el nou pla d’estudis això 

ara és impossible. Opino que l’especialització tan sistemàtica de l’artista és en part bona per 

adquirir aptituds excel·lents en un camp determinat però priva d’altres tipus de creativitat 

més interdisciplinaria i innovadora.  

Abans de començar a crear amb els actors em 

plantejo la metodologia de treball. A nivell 

escènic, com a línia a seguir, visualitzo els 

espectacles de Carlos Santos plens d’imatges 

sonores i plàstiques amb metàfores ben 

suggeridores. A nivell musical, fent el paral·lelisme amb els actors que en aquest cas 

treballaran més el cos i no tant la veu, m’interessa imitar-los i treballar més l’acordió com a 

cos i no tant com  a veu: és a dir, treballar a nivell musical tots els recursos sonors i tímbrics 

de l’acordió i no tant l’aspecte melòdic o harmònic per lligar-ho amb l’estètica teatral 

treballada. Igual que els actors treballen la musicalitat del moviment, jo com a 

instrumentista treballo la fisicalitat de la música. 

L’equip el formem 6 actors (des del primer moment jo sóc a escena amb ells) dirigits per la 

Laura.  El primer dia els ensenyo el meu local, les meves creacions i la línia d’investigació. 

Els actors amb aquestes explicacions i amb l’acordió diatònic com a leitmotiv, fan un 

treball previ a classe representant en moviment els materials i qualitats de l’acordió (fusta, 

aire, botons, pressió, manxa...). Consensuem la manera de treballar: primer farem una sèrie 

llarga d’improvisacions i a les últimes sessions concretarem alguns aspectes. Farem com en 

la commedia dell’arte on s’estableix un canovaccio, un guió senzill i sense massa detall amb 

                                                           
15 Podeu consultar www.arsenic.cat  

Imatge 15. Improvisacions amb els alumnes 
d’Arsènic. 

http://www.arsenic.cat/
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marge per a la improvisació.                                 . 

Per aquelles dates tinc una trobada amb en Marcel·lí Antúnez per parlar de dubtes que tinc 

sobre el seu Curs de sistematúrgia. M’interessa saber com mescla teatre i arts plàstiques i 

quin és el seu procés creatiu. Insisteix en buscar un motiu de treball i escoltant la meva idea 

de recerca em proposa la paraula Pneuma. De seguida em sedueix.  Per una banda Pneuma 

literalment és aire o respiració, metafòricament és aire vital o esperit animador i entre els 

grecs és el principi vital conscient de tot organisme, l’esperit i l’alè. Per altra banda neuma 

és un signe de notació musical emprat a l’edat mitjana en el cant gregorià o altres cants 

litúrgics i ve del grec antic Pneuma. És a dir que aquesta paraula engloba conceptes com 

música, aire, vida i respiració transversals en tot el meu projecte.  

A les següents trobades, amb les premisses de treball que hem definit i Pneuma com a 

paraula de referència, treballem les improvisacions i se n’esdevenen algunes reflexions, 

motius i idees interessants a comentar: El viatge col·lectiu. L’escolta atenta i el diàleg 

necessari. Percepció tan del moviment i la quietud com del so i el silenci, un paral·lelisme 

necessari per mantenir un diàleg entenedor. La dificultat i treball que em suposa tenir 

l’acordió per moure’m com els actors. La idea de corifeu inicial passa a la de cor, la meva 

sensació d’apoderament i manipulació dels 

actors amb la música canvia amb la interacció i 

diàleg amb ells per formar un sol cor. El so de 

la manxa de l’acordió esdevé la respiració 

d’aquest cor. L’intent, per part meva de no 

preveure la música que toco, per no condicionar els meus moviments, esdevé impossible; 

en canvi per als actors és sempre possible, esdevé un joc. Cada improvisació ens deixa una 

imatge, per exemple, al fons del mar aigües tranquil·les i a la superfície tempesta. Inclusió 

de percussió amb el cos per part dels actors. La necessitat de trobar punts de tensió i 

distensió. La retroalimentació del fet musical entre el músic i els actors. Assignar sons o 

timbres a moviments concrets per anar construint  un llenguatge comú. Exploració en 

escena per part d’ells de l’acordió com un element estrany. Entrada camuflada dels actors 

entre el públic per causar sorpresa. Utilització per part dels actors de sons típics del públic 

(esternuts, desembolicar caramels, moviment de cadires) per crear una partitura.            .  

Treballant amb actors te n’adones que en teatre és necessari el conflicte tant com en música 

la tensió i dissonància, si no n’hi ha sempre acaba sortint. Igual que hem buscat la bellesa de 

les composicions amb el moviment del cos a escena, amb la música hem procurat crear 

imatges sonores interessants. Amb aquest material definim el guió final i sols ens queda 

gaudir a escena. 

Imatge 16. Improvisant amb els actors d’Arsènic 



7  El color de la veu.  

Eixos: Veu + Moviment + Arts plàstiques  
Disciplines: Música + Teatre + Cant + Vídeo projecció en directe 
Experiment performatiu: Actuació a l’escola  Xamfrà el dia 20-4-15 (Vegeu el DVD annex) 
Col·laboradors: Gina Quatrecases, Miguel Gómez, Magalí Sala (Cantants) 
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El cant és molt present en la música tradicional. Al cap de l’any tots hem cantat algun 

romanç, nadala, caramella, cant religiós, cançó de taverna, cant improvisat, havanera o goig. 

Tots ells es canten en ambient  i llocs molt diferents. Un garrotin cantat entre amics al bar 

no sona igual que una nadala cantada al menjador de casa el dia de nadal. El mateix cantant 

imposta la veu d’una manera diferent simplement pel gènere que està interpretant i per això 

en resulten timbres i colors diferents.  

Per a mi la veu és un element important, una 

eina de treball i comunicació. La meva relació 

amb la polifonia és extensa, cantant en grups 

de polifonia tradicional com La mata de jonc, o 

grups on fem temes polifònics catalans i 

occitans com Semproniana, Mirabèl i Tres de 

Ronda. Quant et submergeixes dins la polifonia, la connexió entre cantants és el que la fa 

especial. A l’autoretrat Instruments de vent em defineixo com una persona musicalment dual, 

la que toca i la que canta. I és l’aire, el Pneuma, el que ens fa sonar a tots dos i em dóna 

timbres diferents. Moltes vegades al cant tradicional no es busca l’hegemonia de les veus, 

tot al contrari; es busca el caràcter personal de cada veu, el seu color i a la vegada crear un 

so empastat. Les veus s’uneixen però mantenen la seva personalitat. 

Per plasmar gràficament els diferents colors de la veu creo el Cor de policromia tradicional, un 

conjunt de sis pulmons amb formes, colors i textures diferents on s’intueixen també els 

plecs que fa l’acordió emulant els bronquis. Per posar so 

a aquests pulmons demano la col·laboració a la Gina, en 

Miguel i la Magalí, uns bons amics amb qui ja hem 

cantat junts fent un viatge per Occitània. Estem 

encantats de cantar plegats, valgui la redundància. 

M’inspiro en Dieter Schnebel16 que investiga sobre els 

possibles sons de la veu associada al moviment. A la 

seva peça Maulwerke hi apareixen infinitud de timbres.  

                                                           
16 Nascut el 1930 a Lahr, Alemanya, compositors postmoderns que desafia la  definició de la música buscant els seus 
límits, i investiga sobre els sons inusuals del propis ésser humà. 

Imatge 17. Instruments de vent 

Imatge 18. Cor de policromia tradicional 
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Per arribar a aquesta varietat de registres i veure com 

la veu es relaciona amb diferents colors i textures, fem 

improvisacions on treballem la pràctica de cantar el 

que pintem o pintar el que cantem simultàniament. El 

terme cantar en aquesta fase d’experimentació inclou 

diferents registres com: cridar, parlar, xiular, xiuxiuejar, 

fer onomatopeies, gàrgares, riure, badallar, esternudar. 

Ens col·loquem en cercle amb un paper davant de cada intèrpret i gran varietat de materials 

per pintar al centre. Iniciada la improvisació, ens passem els traços-melodies de paper en 

paper. Primer és una interpretació individual on poc a poc les veus s’hi van acumulament 

creant una harmonia a la vegada que el so és va plasmant al paper i es defineix el color de la 

veu de cada intèrpret.  Sorgeixen moments de bellesa inesperada i de caos fascinant, l’efecte 

és d’estar més que mai amb les orelles obertes per rebre les diferents propostes dels 

companys i afegir-n’hi de noves.  

Finalment componc un cant de treball titulat Policromia vocal17 que relata l’experiència 

exercida. Aquesta peça  polifònica, és interpretada al final de la improvisació que acaba amb 

un acord de E7 (dominant del tema que és en La menor) per entrar tots a la vegada. Amb 

els dibuixos que hem fet penjats al pit i cantant davant del públic els mostrem el color de la 

nostra veu. 

A la setmana cultural de l’escola Xamfrà del Raval a Barcelona, fem una petita mostra del 

color de la veu titulada Traç de música. A nivell performatiu col·loquem una càmera web 

transmetent en directe el que succeeix a la taula de dibuix en una gran pantalla, així el públic 

pot observar en detall el treball en directe de cada intèrpret. La performance sorprèn i no 

deixa indiferent a ningú. Nosaltres temíem que la peça fos massa llarga però la gent  ens 

comenta que passen moltes coses en poc temps i és interessant.  

Amb aquesta nova experiència he descobert nous timbres i tractaments possibles de la veu. 

El que amb la polifonia tradicional t’arriba a través de la oïda, a la performance del Color de 

la veu s’incrementa a través la vista amb el gestos i els traços de colors. Això em fa aflorar  

timbres diferents perquè tinc més estímuls i possibilitats expressives a l’abast de la ma. 

                                                           
17 Vegeu partitura al DVD annex 

Imatge 19. Sessió d’improvisació 



8  Músiques pentagramades 

Eixos: Música + Veu + Arts plàstiques  
Disciplines: Música + Fotografia + Videoprojecció 
Experiment performatiu: Exposició virtual al Facebook.  Assaig obert a la Miranda de Granollers (veure DVD adjunt) 
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Les Músiques pentagramades surten d’un divertiment 

i un exercici d’imaginació. Sobre una moqueta 

blava, amb una corda imitant el pentagrama com 

a base creativa, començo a posar-hi elements per 

a fer partitures visuals com les que ja havia treballat 

anteriorment (veure capítol 3). Una pluja d’idees 

per suggerir una idea musical  a través del 

llenguatge visual. Totes elles fotografiades creen una col·lecció18 interessant.   

El simple fet de voler compartir aquestes fotografies al Facebook m’obliga a seleccionar-les 

i ordenar-les amb un sentit narratiu aproximat19. És com fer una exposició virtual, un lloc 

on mostrar l’obra que t’obliga a presentar-la d’una manera polida.           . 

Sempre amb la idea d’eixamplar els eixos a treballar em proposo musicar-les en directe 

mentre les fotografies es van projectant una rere l’altre en una pantalla gran. El mateix que 

faig amb els Acordions inventats però aquesta vegada les obres gràfiques no són físiques, són 

immanents i fugisseres com la música que les acompanya.  

Com a fil narratiu inicial utilitzo el tema Inventio que desenvolupo amb l’ajuda d’una loop 

station20 per anar creant una base i acumular a les fotografies idees musicals.  

La primera part dels discurs narra la recerca d’una 

melodia i la seva interpretació final, des de l’esbós 

fins a l’harmonització final. Aquesta part és 

acumulativa (gràcies a la loop station) i va sumant 

elements musicals com un riff melòdic, un 

acompanyament rítmic, una base harmònica, un 

pont, un solo d’acordió i dues veus cantades.  

A la segona part, el discurs es trenca amb elements sorprenents i diversos gags. El ritme de 

canvis musicals s’accelera i es combinen estils musicals molt diversos com una nadala, un 

tema jazz, una ranxera, una sardana curta, un politò i clústers simulant petards. La idea és 

incloure temes coneguts que involucrin al públic intentant pensar que voldrien escoltar en 

                                                           
18 Veure tota la col·lecció al DVD annex 
19 Veure guió complet al DVD annex 
20 Eina per fer loops, talls de música gravats en directe i reproduïts, per acumular idees musicals una sobre l’altre.  

Imatge 20. Coixí harmònic. 

Imatge 21. Polifonia 
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veure cada imatge concreta. Amb aquesta progressió pretenc fer una corba que vagi in 

crescendo per arribar a una bogeria final interpretada amb una traca final de festa major a la 

fotografia Piromusical.  

Quan tinc el tema muntat, fotografies amb 

música, penso de proposar a algun ballarí que 

interpreti la meva seqüència per acabar 

d’arrodonir l’actuació, però ho desestimo pel 

possible excés d’estímuls pel públic. Aquest és 

un dilema que no es resolt fins que no es 

proves les performances en directe. 

Al més d’abril tinc la proposta per part de l’Espai d’Arts de Roca Umbert de fer una 

intervenció artística de caire gràfic a l’Aparador: un espai expositiu que consisteix en un 

vidre d’ 1,5 m x 3 m situat a l’espai públic. Per crear Dimorfoteca Mutant, parteixo de la idea 

de Músiques pentagramades on el pentagrama serveix de base creativa per afegir elements i 

crear diverses idees musicals, però en vario una mica el concepte: faig que sigui el propi 

pentagrama que variï per donar lloc a diferents elements. Parteixo d’una partitura musical 

estàndard, el tema  Dimorfoteca21, que es va transformant en diversos elements a partir de la 

idea de pentagrama mutant. Per exemple: en un estenedor de roba, uns fils elèctrics plens 

d’ocells, un joc de marcianitos i comecocos, uns edificis, unes notes que esdevenen animals.  

Amb aquesta idea el llenguatge musical, que a vegades 

resulta illegible per la gent que no el sap desxifrar, esdevé 

un llenguatge comú i creatiu. Durant el més que exposo 

Dimorfoteca Mutant a l’Aparador de l’Espai d’arts la gent 

em suggereix possibles mutacions del pentagrama. Gent 

que no sabia que amb cinc línies es podrien dir tantes 

coses a part de notes i ritmes musicals. 

Així doncs, les  Músiques pentagramades esdevenen poemes 

visuals i Dimorfoteca Mutant una partitura interactiva i 

multi interpretable. Dos jocs d’imaginació similars.  

                                                           
21 Partitura al DVD annex 

Imatge 22. Piromusical 

Imatge 23. Dimorfoteca Mutant 



9  Poètica de l’acordió  

Eixos: Música + Veu + Moviment  
Disciplines: Música  + Cant +  Clown + Dansa. 
Experiment performatiu: Assaig obert a la Miranda de Granollers (veure DVD adjunt) 
Col·laboradors: Gerard Termes (Luthier) i Mar Aumedes (Actriu i cantat) 
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La poètica de l’acordió indaga en els aspectes més orgànics de l’instrument. A escena, 

l’acordió té mobilitat i visualment és molt atractiu per la seva forma i el seu moviment. Així 

doncs no és d’estranyar que moltes vegades el clown l’utilitzi pels seus espectacles com a 

company d’escena.   

Fa uns anys vaig treballar com a músic i clown en 

varies companyies teatrals d’escenari i de carrer. Fèiem 

gags on  l’acordió esdevenia una màquina d’escriure, 

altres on les meves mans esdevenien titelles i no 

volien tocar l’acordió  o un gag on l’acordió es partia i 

en operar-lo, a manxa oberta, en sortia un petit 

acordió de dins.  

En aquest últim número utilitzava un sistema de partició de l’acordió que no permetia 

tornar-lo a muntar fàcilment. Amb aquest nou projecte entre mans decideixo posar-me a 

treballar en aquest aspecte per buscar un bon sistema de partició de l’acordió i veure que en 

pot sortir escènicament. 

Sovint penso que el meu instrument té doble personalitat, com una serp amb dos caps, un 

la melodia i l’altre l’acompanyament. Per això vull que definitivament prengui vida amb 

aquesta doble personalitat i entri en conflicte a escena. I per això calia profanar 

l’instrument, trencar-lo pel mig i esventrar-lo.  

Amb en Gerard Termes22, lutier jove i amb ganes d’investigar, fem proves per dur-ho a 

terme. L’acordió amb que vaig iniciar-me com a instrumentista, un Dino Bafetti Sol/Do de 

l’any 2004 ens serveix de banc de proves. Encarreguem un parell de manxes noves i amb 

uns imans ideem un sistema de partició net i clar que també permet tornar a ajuntar les 

dues parts de l’acordió ràpidament. Així l’efecte sorpresa inicial és de trencar-se igualment 

però després es pot tornar a muntar  i seguir tocant amb ell, o fins i tot fer sonar les dues 

parts per separat.  

                                                           
22

http://gerardtermes.blogspot.com.es/ (consultada el maig del 2015) 

Imatge 24. Assajant amb la Mar Aumedes 

http://gerardtermes.blogspot.com.es/
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Per donar més joc a l’invent creo una taula metàlica on els acordions hi queden enganxats i 

poden sonar perfectament perquè la manxa queda tapada per la pressió dels imans contra la 

taula.  

Per  poder manipular les dues parts de l’acordió amb facilitat treballo conjuntament amb la 

Mar Aumedes. Creem una seqüència còmica per donar vida a les dues parts de l‘acordió: jo 

sóc a escena tocant l’instrument i de sobte es parteix pel mig, ella entra a escena i per 

ajudar-me agafa la part rítmica de l’acordió mentre jo surto d’escena amb la part de la 

melodia per mirar de buscar una solució, la Mar descobreix que posant l’acordió sobre la 

taula metàl·lica sona i comença a jugar-hi, surto jo i poso la meva part de la melodia a la 

taula i comencem a tocar plegats. En aquest moment les dues parts de l’acordió passen a 

ser titelles manipulades per nosaltres, establim un diàleg entre ells fins que es discuteixen i 

arriben a fer un duel. Finalment els separem de la confrontació i busquem una solució 

amistosa entre les dues parts que tornen a la tranquil·litat i s’uneixen finalment per tornar a 

tocar juntes en un sol cos.  

Componc un tema per escenificar el fet que diu així:  És en la discordia que troben la certesa, un 

moment de dubte i apareix la bellesa. Jo porto el ritme (canta la part rítmica de l’acordió: Mar) i jo la 

melodia (canta la part melòdica de l’acordió: Pol) i entre tots dos podem fer l’harmonia.(és el 

moment en que s’uneixen). El tema és amb un ritme 5/8 i una melodia en Lam que permet 

improvitzar bé en una situació incomoda i poc habitual per l’acordionista.  

En aquesta performance el clown hi és 

present d’una manera poètica més que 

no pas de rialla pura i dura. I pot ser 

l’inici de tota una història entre les dues 

parts de l’acordió que més endavant 

podrem continuar desenvolupant amb 

més profunditat. La poètica de l’acordió 

em torna a acostar a la faceta de clown i 

m’obre un munt d’idees i ganes de 

investigar amb tots els nous elements que aquest experiment performatiu m’ha ofert. 

Per altra banda treballant amb en Gerard Termes, el lutier, s’obra una nova línia 

d’investigació. M’an vingut ganes de tornar a obrir l’acordió per buscar-hi noves utilitats 

sense por que es trenqui i crear i idear Acordions inventats  però que sonin de veritat. 

Imatge 25. Taula metàl·lica amb l’acordió esventrat 



10 Faristol cromàtic 

Eixos: Música + Arts plàstiques  
Disciplines: Música + Pintura + Video + Mappping + Interacció tecnològica 
Col·laborador: Marco Domenichetti (Músic i artista multimedia) 

 

32 
 

Amb en Marco Domenichetti a part de tocar plegats amb el Duet Marcopol (acordió diatònic 

i piffero) ja fa temps que treballem la interacció artística a través de la tecnologia. Ell  

mateix a impartit el curs Conceptes d’interacció artística amb Pure Data23 i Max que m’ha 

ajudat a veure les possibilitats del programari que utilitza i a familiaritzar-me amb el seu 

llenguatge informàtic per treballar-hi junts.  

Ja feia temps que volíem investigar amb  

l’acordió diatònic midi Roland FRl8 i al gener 

del 2015 me’n compro un. Amb ell les 

possibilitat d’interacció es multipliquen: és com 

tenir  un ordinador a escena. Ens permet, a 

través de la interfície midi connectada a 

l’ordinador, controlar el so, la llum i les videoprojeccions a escena en temps real. Assignant  

a cada botó de l’acordió una acció podem: reproduir sons diferents, variar la intensitat de 

llum, projectar fotos, reproduir vídeos, activar aparells elèctrics.... Investigant les 

possibilitats tècniques del Roland RF18 definim el concepte a treballar relacionat amb els 

eixos música i arts plàstiques del projecte i ens determinem a pintar la música.  

El faristol amb la partitura és una font d’informació que el músic segueix amb més o menys 

rigor, depenent de l’estil musical i amb marge d’improvisació, però que físicament és un 

element invariable un cop creat. Amb aquesta performance pretenem revertir el fet. A 

partir d’una partitura en blanc que, a causa de la intervenció sonora improvisada dels 

músics, esdevé una obra gràfica essent així una font de gaudi sonor i gràfic a la vegada. Els 

músics no interpretem la partitura, ella interpreta el 

que toquem. El faristol passa a ser el cavallet i la 

partitura la tela en blanc del pintor. 

Per dur-ho a terme creem el Faristol cromàtic com a 

taula de joc on cada un de nosaltres amb el nostre 

instrument hi pintarem diferents formes i colors.  

                                                           
23 A L’Aula d’arts i pensament contemporani. Impartit per Marco Domenichetti els dies 23, 24 i 25 de febrer del 2015 

Imatge 26. Treballant amb el programari Max 

Imatge 27. Treballant en el Faristol cromàtic 
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Per començar creem un vídeo24 sobre un fons blanc amb diferents recursos gràfics; gotes 

de pintura, traços de pinzells, regalims, diferents textures... El programa Max25 té com a 

font motora aquest únic vídeo i les nostres accions sonores (transformades en ordres 

informàtiques a través d’un micròfon per al piffero i l’acordió diatònic connectat via midi) 

fan referència i activen parts d’aquest vídeo des de diferents frames (fotogrames per segon). 

El programa tracta els dos vídeos amb efectes diferents (reproduir a partir del frame triat, 

anar enrere, congelar la imatge, fer-la blanc i negra, invertir-hi els colors...) Finalment els 

dos vídeos mesclats es projecten al faristol cromàtic amb el sistema de mapping. 

La idea és que el públic relacioni clarament el so d’un instrument amb una imatge i pugui 

destriar què fa cada un dels músics al faristol cromàtic. Per això busquem un tractament per 

representar la melodia (que habitualment serà un pinzell fent una línia) o l’harmonia (que 

sovint seran taques de colors). També fem una introducció on es presenten els dos 

instruments amb traços que es van acumulant al faristol per que el públic entengui com 

funciona al nostra proposta i es vegi que el tractament del vídeo és en directe. Com a final 

ens gravem nosaltres mateixos que sortirem projectats saludant  dins el faristol cromàtic, 

interactuarem en directe amb la nostra gravació saludant els quatre a la vegada: un petit gag 

còmic per acabar.  

El que ens interessa amb en Marco és el fet que la gent es pregunti perquè ho fem i no com 

ho fem. Que la tècnica quedi en un segon pla i primi el concepte de la performance que és 

pintar la música. Com quan el mag fa màgia i no intentes buscar el truc, simplement et 

deixes seduir i gaudeixes del resultat. 

 

                                                           
24 Vegeu el vídeo al DVD annex. 
25

 Max es un entorn de desenvolupament gràfic para música i multimèdia  

Imatge 28. Quatre frames del vídeo amb textures diferents 



11 La petja del so 

Eixos: Música + Veu + Moviment + Arts plàstiques  
Disciplines: Música + Cant + Dansa + Pintura + Vídeoprojecció en directe 
Experiment performatiu: Cabaret D’As d’arts a Cardedeu (7-2-2015)  
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La imatge de l’acordionista va moltes vegades associada a 

l’home orquestra. A principis de segle XX als pobles del 

Pirineu un sol acordionista interpretava tot un ball de festa 

major. Aquesta autonomia de l’acordionista viatjant de 

poble en poble amb el seu instrument sempre m’ha fascinat. 

Al 2011, emulant als vells acordionistes, durant dues 

setmanes vaig  recórrer 450 Km del Canal du midi. De matí 

pedalava i a la tarda tocava fent barret en diferents pobles 

d’Occitània. Amb la  idea d’autosuficiència també vaig 

idear-me un aparell d’home orquestra amb bombo, plats de 

xoc i acordió que causava admiració mentre caminava, tocava i cantava a la vegada. 

Mirant l’esquema dels quatre eixos amb l’acordió al centre em plantejo el repte de poder-los 

executar jo sol. Tocant l’acordió no hi ha problema per ballar o cantar, però la 

incompatibilitat bàsica és la utilització de les mans: si toco l’acordió no puc pintar. 

Recordant l’home orquestra on utilitzo tot el cos, se m’acut que podria fer les dues coses a 

la vegada si pinto amb els peus. Aquest acte uniria els quatre eixos  en un sol intèrpret. 

Dit i fet, em poso peus a l’obra. Preparo 

un paper d’embalar d’1,5m x 1,5m fixat al 

terra, una càmera zenital per fer una 

gravació a l’estil Danses pintades i diversos 

materials com pintura, grafits, cretes, 

carbonets i tints de diferents colors sobre 

el paper. Les primeres improvisacions són per prendre contacte amb el material i agafar 

coordinació amb tots el elements que hi intervenen. Com suposava, l’acte no resulta fàcil. 

Començo improvisant totalment deixant-me emportar pel moviment, el traç, la veu o la 

melodia. En acabar les improvisacions la sensació és d’anar a la deriva sense un rumb 

concret  i crec necessari concretar algun aspecte. Em pregunto el que és primer: la melodia, 

el traç o el gest? En el meu cas el primer impuls creatiu és la melodia que m’indueix al traç 

amb l’ajuda del gest. Decideixo doncs a través de la música, que és el que domino més, 

posar unes pautes melòdiques i harmòniques per treballar. En següents improvisacions la 

cosa ja rutlla més i em puc concentrar en l’aspecte gràfic quan la música ja va sola. 

Imatge 24. La bici amb l’equipatge 

Imatge 25. Exercicis per a la petja del so 
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Defineixo una paleta de colors de tons ocres que m’ajuda a crear una estètica propera a la 

idea de les Danses pintades i la idea de terra batuda pels balladors. Observo quins materials 

van millor per fer traç o quines pintures o papers són òptims. El paper blanc semi-

plastificat és ideal perquè contrasta amb els colors i no s’hi enganxen els peus quan la 

pintura comença a assecar-se. Les cretes (barres de pigment) van bé perquè tenen una 

duresa suficient per fer bona línia i si les prems fort amb els peu s’esmicolen per fer traços 

amples i difuminats.  També observo que tot i ser esquerrà de mans amb els peus tinc més 

habilitat amb la dreta i tendència a obviar l’esquerra, intento equilibrar el treball de les 

cames. M’ajuda associar diferents materials a elements musicals i crear un ordre d’aparició 

per traçar un discurs progressiu: començo per la línia de carbonets o cretes i l’associo a la 

melodia sense baixos ni harmonia.  Quan els peus toquen la pintura, apareix l’harmonia 

sense melodia. I quan es mescla tot plegat apareix  la melodia, la harmonia, la veu i els 

baixos. 

A As d’arts26 faig un Curs de dansa Contact que m’ajuda a prendre consciència corporal i 

veure que el meu instrument pot esdevenir un ballarí amb qui interaccionar i no un simple 

instrument. El cossos durs amb la dansa flueixen. Amb aquesta idea faig de la petja del so 

una dansa improvisada ad libitum:  un diàleg entre jo, l’acordió i els materials. Un concepte 

molt diferent treballat amb les Danses pintades on el tempo és l’amo i senyor per complir 

amb la funció del gènere de ball interpretat. 

D’aquesta associació  m’arriba la proposta de 

participar al cabaret que es fa al Cecuca27 de 

Cardedeu el dia 7 de febrer del 2015. Envio 

la proposta de fer La petja del so i l’accepten. 

Integro a la performance una càmera web 

que retransmet en directe el que succeeix als 

peus en una pantalla gran. Així es crea una dualitat del focus d’atenció i dos punts de vista 

diferents: el músic dansant i els peus pintant. 

El més interessant de la Petja del so és el procés d’execució i no tant el resultat final. Quasi 

que afirmaria que l’obra final no és lícita i no li fa justícia, però és necessària com a suport 

físic per entendre i explicar el que ha succeït a escena. I d’aquí en resulta que durant 

l’actuació apareixen moments de bellesa efímera que solament els assistents recordaran. 

                                                           
26 https://asdartscardedeu.wordpress.com/   
27 Centre cultural de Cardedeu. 

Imatge 26. Exercicis per a la petja del so 

https://asdartscardedeu.wordpress.com/


12  Actuació: concepte i preparatius 

36 
 

Des d’un bon principi he tingut clar que l’espectacle, per les seves característiques, havia de 

ser en un teatre. Vaig contactar amb el teatre Ponent de Granollers i de seguida  hem van 

obrir les portes amablement per fer-hi l’actuació, perquè allà ja hi he fet altres actuacions 

com “el fang pren la paraula”28 i me’l conec bé. És un teatre amb capacitat per 130 

persones dotat amb equip de so, llums i projector. El hall és apte per fer-hi una petita 

exposició amb performance. L’escenari queda arran de terra perquè el públic  visualitzi bé 

tot el treball que s’hi desenvolupa.  

Quan plantejava fa temps l’actuació de fi de grau volia fer algun espectacle tancat i a punt 

per vendre i fer-ne actuacions, és a dir, aprofitar tot el treball per treure’n un rèdit. Però 

llegint el llibre La utilitat de l’inútil  de Nuccio Odine vaig canviar radicalment d’opinió. 

L’autor parla de la certesa que si: 

deixem morir el gratuït, si renunciem a la força generadora de l’inútil, si només escoltem el 

mortífer cant de sirenes que ens impel·leix a perseguir el benefici, tan sols serem capaços de 

formar una col·lectivitat malalta i sense memòria que, extraviada, acabarà per perdre el 

sentit de si mateixa i de la vida [...] Sense una actitud tal és impossible entendre l’art. I sense 

aquest capteniment no és pot afavorir la personalitat creadora i dona pas a un robot, sense 

esperit, ni criteris propis (Ordine 2014: 36). 

Són paraules del pròleg i constitueixen una declaració de principis amb tota regla que prenc 

com a meva. De fet, aquest projecte és de les poques vegades que podré dedicar tot un any 

a la utilitat de l’inútil. Amb aquesta idea també plantejo el concert final com un punt de 

partida i no d’arribada, un pluja d’idees per posteriorment començar a fer altres projectes 

més concrets a partir del material de recerca final. De fet aquesta metodologia dóna fruits 

ben aviat, encara no havent acabat el projecte ja tenim planificat amb diversos 

col·laboradors desenvolupar la idea de la performance curta que tenim fins a convertir-ho 

en un espectacle complet i més elaborat.  

Dit això doncs, pot semblar que el concert no té cap guió coherent ni una línia narrativa 

durant l’espectacle i és exactament així: no hi ha voluntat que existeixi. El simple fet de 

voler-la posar em limitava a mi mateix. El plantejo com una cosa única i irrepetible, com 

una unió de performances amb gent dispar i conceptes diferents però amb la línia 

d’investigació de la interacció dels quatre eixos com a guia.  

                                                           
28 http://sarandaca.com/companyia/ (consultada al maig del 2015) 

http://sarandaca.com/companyia/
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Tot i això, però, encara que sigui per deformació professional i establert fa anys en la 

utilitat, busco una mica de continuïtat entre les performances i faig una selecció i ordre una 

mica lògics. En una recerca no hi ha limitacions però en un espectacle sí: el temps. A l’hora 

de fer el minutatge de l’espectacle veig que no hi cap tot el que vull posar, redueixo 

elements de cada performance que vull fer i en queden fora moltes idees.  

A principis de març acoto les actuacions i assigno temes musicals a les accions que no en 

tenen i defineixo les que ja en tenien. Tanco el programa i em concentro en aquestes 

performances. Les línies d’investigació obertes queden pendents per altres projectes.  

 

Performances Eixos treballats  Disciplines treballades 
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Acordions inventats X X X X X   X X       

Arsènic diatònic X X X  X  X X        

Poètica de l’acordió X X X  X   X      X  

Músiques pentagramades X X  X X X    X X     

El color de la veu  X X X    X X X      

Faristol cromàtic X   X X    X X X X X  X 

La petja del so X X X X X X  X X X      

Danses pintades X  X X X X   X X      

 

Taula 4. Totes les accions, eixos i disciplines que es treballen a l’espectacle final. 
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Vuit mesos d’investigació, una hora de concert i un grapat d’idees per desenvolupar en un 

futur: aquesta és la imatge que em venia al cap quan buidava el local on he estat durant el 

procés creatiu d’aquest treball d’investigació. L’espai buit és la metàfora d’un punt d’inici i 

no pas d’un final. Tinc la sensació que amb aquest treball d’investigació he iniciat un procés 

inacabable. 

L’objectiu era investigar i comprovar si les 17 línies d’investigació que sortien 

d’interrelacionar la música, la veu, el moviment i les arts plàstiques eren possibles de dur a 

escena. Totes elles han estat realitzades a l’espectacle final de grau, però he evidenciat que 

amb vuit mesos només he dut a terme una petita part del procés que es pot fer en cada una 

d’elles. Cada cop que he indagat en una de les línies d’investigació, , m’han quedat moltes 

idees al tinter per qüestió de temps i aquí rau la sensació de punt d’inici que tinc.  

Tanmateix, experimentar una a una totes les línies d’investigació m’ha obligat a provar 

coses que d’altra manera no hagués fet.  

Això em duu a parlar d’una paraula que ha estat important en tot el procés: el risc. En 

molts d’aquests experiments he sortit dels meus paràmetres de comoditat o zona de 

confort i m’han portat a límits d’atenció i tensió en els quals apareixien reptes que duien a 

noves creacions. En aquest sentit, un exemple clar ha estat el fet de mostrant la meves 

creacions plàstiques després d’anys de no pintar o pintant en públic amb els peus a la 

vegada que ballo, canto i toco com faig a La petja del so.  

Especialment complicat m’ha resultat mesclar l’eix d’arts plàstiques amb els altres eixos. 

Com apuntava a la introducció, això és degut a la diferent naturalesa d’aquest dos grups. 

Uns es basen en la presència de l’objecte artístic com a tal (arts plàstiques)  i els altres se 

succeeixen en el temps i és necessària la trobada entre artista i públic per tal que es 

materialitzin (música, veu i moviment). Això m’ha dut a posar èmfasis en el procés creatiu 

de l’obra plàstica i no tant en el resultat final (com he fet amb les Danses pintades o el Faristol 

cromàtic on al final de la performance l’objecte artístic és efímer); o a plasmar les arts del 

temps en un suport gràfic (com les Partitures pintades o les Músiques pentagramades que 

quedem plasmades per sempre en un objecte artístic). 

La meva hipòtesi era que performance i festa es podien articular en un espectacle. A 

l’espectacle final de grau ha quedat palès que succeeix, per les meves sensacions i la crítica 

del públic. El llenguatge performatiu i contemporani hi és present en l’abstracció dels 

conceptes i en la materialització de les accions. La festa tradicional hi és present en la 
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música, en l’actitud dels performers, als  rituals de cada performance i en definitiva en crear 

una retòrica dels sentits molt personal. És evident doncs que una retroalimenta l’altra i no 

són incompatibles. Per altra banda, aquesta conjunció de performance i festa ha acabat 

esdevenint el motiu essencial de la meva creació i d’un pensament creatiu molt prolífic que 

continuaré duent a terme.   

En poso un exemple clarificador: quan vaig idear La petja del so (ballar, tocar, cantar i pintar 

a la vegada tot sol) vaig creure que havia arribat al cap del carrer en la mescla dels quatre 

eixos. Però veia que hi mancava alguna aspecte per arrodonir-la. Reflexionant-hi vaig veure 

que sols era performance i que no hi havia festa. No és fins a l’última performance de 

l’espectacle de fi de grau, amb la Rumba Abstracta (on tots els performers cantem, toquem, 

ballem i pintem amb les mans i peus a la moqueta amb els materials resultants de totes les 

altres performances) que crec que aquests quatre eixos es mescles profundament i tenen la 

performance i la feta com a motor essencial.  

Del resultat de les meves investigacions veig tres possibles escenaris on a partir d’ara puc 

realitzar les meves pròximes creacions: l’espai públic a l’aire lliure (on és du a terme la festa 

tradicional), la galeria (on es du a terme la performance i l’exposició) i l’escenari (teatral o 

musical i on també conflueixen festa i performance). Durant el projecte he realitzat 

performances en galeries i escenaris, encara hem queda sortir a l’espai públic on he actuat 

moltes vegades però on encara em falta fer-ho amb aquest nou sentit estètic i performatiu. 

El repte de treballar en sentit horitzontal les analogies entre els diferents eixos que es 

mostren a la taula 3, ha estat eficaç i de gran ajuda donant forma a moltes performances. 

Per exemple, a El color de la veu he treballat: textura-harmonia-polifonia, a Danses pintades: 

traç-melodia-gest, o a Músiques pentagramades: figuratiu-tonal-cançó-ball.   

Citava al capítol 12 el llibre de N. Ordine (2014) que prenia com a declaració de principis la 

intenció d’explotar la utilitat de l’inútil i ara, al final del procés, m’adono de la certesa de les 

seves paraules. Crec en la força generadora de l’inútil, tal com defineix Ordine, i l’he 

viscuda veient el resultat del concert final.  Un espectacle sense pretensions de ser tancat, ni 

a punt per vendre o fer-ne actuacions, ha esdevingut una peça rodona però que a la vegada 

pot evolucionar en moltes direccions. Així la percepció que tenien el públic (per les 

impressions intercanviades al final de l’espectacle) i cada col·laborador dins de l’espectacle 

(gent que formava part de les performances) era la d’haver participat en una festa on el fil 

narratiu era la part estètica de l’espectacle i tot envoltat d’un marc teòric sòlid. 
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 És curiós que el dia que em graduo a l’Esmuc, i puc dir amb majúscules que sóc músic, és 

el dia que menys me’n sento des de fa anys . La paraula interdisciplinari ha penetrat en mi i 

ara em reconec més com a artista que com a músic (si entenem aquest adjectiu des del punt 

parcel·lari que moltes vegades s’ha volgut aplicar a les arts). Això també és degut al 

contacte amb artistes d’altres disciplines com actors, cantants, clowns, balladors o artistes 

plàstics que tenen visions molt interessants del fet artístic que també comparteixo. 

Tot aquest procés m’ha despertat altre cop l’interès per les arts plàstiques, la dansa, el 

teatre, el clown i esdevenen  noves eines per expressar-me. Començo doncs un nou viatge 

artístic. 
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L’annex es troba en format digital adjunt al treball en un DVD. Els diferents fitxers estan 

ordenats en  carpetes. 

 

Carpeta: 3 Autoretrats i partitures pintades 

- Partitures pintades 

- Exposició col·lectiva #SPAMDARTS 

- Tetradió 

Carpeta: 4 Acordions inventats 

- Col·lecció acordions inventats 

- Exposició col·lectiva #SPAMDARTS 

Carpeta: 5 Danses pintades 

- Saperlipopette 

Carpeta: 6 Arsènic diatònic 

- Assaig obert Arsènic diatònic 

Carpeta: 7 El color de la veu 

- Actuació Xamfrà color de la veu 

- Policromia vocal 

Carpeta: 8 Músiques pentagramades 

- Imatges músiques pentagramades 

- Dimorfoteca 

- Guió Músiques pentagramades assaig obert 

- Músiques pentagramades assaig obert 

Carpeta: 9 Poètica de l’acordió 

- Poètica de l’acordió assaig obert 

Carpeta: 10 Faristol cromàtic 

- Vídeo faristol cromàtic 

Carpeta: 11 La petja del so 

- Petja del so a Cardedeu 
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