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Introducció
A journey does not need reasons. Before long, it proves to be reason enough in itself. One thinks that one is going to make a 
journey, yet soon it is the journey that makes or unmakes you.

L’Usage du monde, Nicolas Bouvier

This Was Forever Until Now és l’anunciat d’un viatge-deriva en autoestop de vuit mesos (Maig/ Desembre 
2014) on abandono tota destinació preestablerta i deixo que les decisions immediates i accidentals 
construeixi el recorregut del viatge.

Viatjo sol, una motxilla de 70 litres i els següent inventari: 
– 1 Tenda de càmping de dues places
– 1 Sac de dormir de 10º confort
– 1 Càmping gas i adaptador
– 1 Encenedor
– 2 samarretes de màniga curta 
– 1 samarreta de màniga llarga
– 1 Xancletes 
– 1 Paravent
– 1 Jersei
– 1 Sabates de trekking
– 2 Calçotets 
– 4 Mitjons
– 1 Pantalons curts
– 1 Pantalons curts extensibles a llargs
– 1 Formatge
– 1 Llibreta de butxaca
– 2 Llibretes a la motxila 
– 1 Càmera de fotos Canon G15
– 2 targetes de memòria de 32 GB
– 1 Boli negre
– 2 Passaports
– 1 Botiquí de primes auxilis
– 1 Ulleres de sol amb funda
– 1 Ulleres de recanvi

Construint així la següent ruta:

Calonge – Salt – Figueres – Montpellier – La Valance – Grenoble - Géneve – Le Montblanch – Sirmione 
Pula- Ljublijana – Zagreb – Trogir – Split – Stari Grad – Hvar – Dubrovnik – Kotor – Budva – Shkoder 
Durres – Fier – Gjirukasta – Ionania – Athenas – Chios – Çesme – Izmir – Selçuk – Efes – Nazilli 
Pamukalee – Afyonk – Konya – Antalya – Ankara – Nevsehir – Ürgüp – Kayseri – Sivas – Ünye – Trabzon 
Batumi – Tibalisi – Hagigabul – Baku – Aktau – Dossor – Aktobe – Aralsk – Turkestan – Alamty – Bishkek 
Balykichy – Karakol – Bishkek – Osh – Sari Tash – Kashgar – Hotan – Haixi – Xining – Lanzhou – Linxia 
Longnan – Chengdu – Ya’an – Luguhuzhen – Lijiang – Dali – Kunming – Guanghzou – Hong Kong – Tokio 
New York City – Mexico DF – New York City – Barcelona – Calonge





Obres
De tots els cotxes, només necessitem que en pari un (Split - Hong Kong - Calonge)
28:46 min
Projecció de vídeo
2015

El títol refereix a l’optimisme que es desprèn dels moments d’espera al fer autoestop on no saps mai quan 
ni quin conductor et recollirà.
De tots els cotxes, només necessitem que en pari un (Split - Hong Kong - Calonge) funciona com a portal 
que trasllada l’espectador a còmplice i company de viatge mostrant, des d’un punt de vista subjectiu, la 
seqüencia mòbil dels recorreguts emmarcats per la finestra del conductor.

La deriva, entesa i treballada anteriorment pels dadaistes i els situacionistes s’ha concebut com a joc. Un 
recorregut no lineal on l’objectiu és d’incertesa constant.
Una estratègia per fugir del camí convencional i entendre una nova possibilitat de moviment i concepció 
del viatge no entès com a mercaderia.

Durant vuit mesos faig un viatge deriva creuant Europa fins arribar a  Turquia. Vorejant el mar negre 
cap als països post-soviètics i arribar a creuar el mar Caspi. Travessant  l’estepa Kazakhstana fins a les 
muntanyes de Kirgistan per així entrar al desert de l’oest de la China arribant fins a Hong Kong. Sobrevo-
lar el pacífic fins a New York City i saltar l’atlàntic per tornar a Calonge. 

Cada cop que un conductor m’agafava gravava els deu primers segons del paisatge emmarcat per la fin-
estra del pilot. Dins d’aquest marc trobem paisatges canviants, curtes converses sobre l’origen dels pas-
satgers, souvenirs culturals i religiosos penjats al retrovisor, música, carreteres secundaries, arquitectura, 
vegetació, senyals de trànsit, detalls dels rostres dels conductors, objectes dipositats a la guantera...
Tot un inventari de objectes i fragments que units un darrere l’altre ens mostren residus culturals al llarg 
del recorregut.

Les gravacions que comprenen el tram de Calonge - Croàcia van ser perdudes durant el transcurs del 
viatge. És per això que el primer tram de gravació és anant a la illa de Hvar. 

ANNEX:
Link (baixa resolució): https://vimeo.com/122092326
Contrassenya: roads





This Was Forever Until Now: Caixes
Instal·lació, 11 caixes pintades
Mides i materials diferents
2013 - 14

Totes les caixes enviades van ser exposades a El Temps Invertit, CC Can Felipa. On juntament amb 
l’Estel Boada vam fer el projecte Brace for Impact.
L’Estel va fer alhora que jo un viatge sense destí a l’Indonesia . L’exposició recopilava una selecció de 
materials allunyant : diaris, llibretes, dibuixos, pòsters, teles, una catifa  que funcionava com espai per 
prendre te.
Els dos viatges s’entrellaçaven i construïen una narració instalativa on animàvem a l’espectador a  inter-
actuar amb les obres.

Durant l’exposició el contingut de les caixes va quedar tancat i invisible. El dia de la cloenda vaig obrir les 
caixes en un acte públic i vaig explicar anècdotes i històries relacionades amb els materials.



Amisió
Impressió digital
Mides diferents
2013 - 14

Durant el viatge envio periòdicament postals des d’on hem trobo fins a la seu de la Fundació Guasch 
Coranty amb la frase “Segueixo avançant”. 

Partint de la senzilla idea de l’enviament d’una postal i de la connotació d’etern present que conté la frase.
Vinculo el recorregut del subjecte errant amb la sedentarietat de la institució cultural.



Deriva de cap de setmana
6:58 min
Video projecció
2014

El Març del 2014 vaig fer un viatge-deriva preparatori amb l’Aniol Macau. Sortíem de Barcelona amb el 
que seria un viatge de 4 dies.
Les condicions van ser les següents: 
– No tenir cap destinació o preferència.
– Anar amb autoestop passés el que passés.
– Preguntar als conductors on anaven i ajuntar-nos al seu recorregut.
– Portar medis per ser auto suficients
– El quart dia tornariem al punt d’origen 

El resultat va ser un rodeig irregular pels suburbis de Barcelona fins baixar a Tarragona.
Durant el recorregut filmava les converses espontànies amb els conductors i dibuixava els espais de pas. 
El vídeo Deriva de cap de setmana es pot entendre com un dietari d’una deriva on hi ha un interès espe-
cial en habitar el paisatge extra ur banístic i les històries relatades per l’altre. 

Enllaç https://vimeo.com/128271059



Memòries
Degut a la densitat i dificultat de mostrar l’arxiu (6482 documents) he optat per fer una estricte tria de 
materials que he ordenats cronològicament fent servir les caixes com a referents territorials i narratius que 
compilen el total del viatge.



Caixa 1:  Sirmione, Italia
Calonge – Salt – Figueres – Montpellier – La Valance
Grenoble – Géneve – Le Montblanch – Sirmione



Caixa 2:  Ljublijana, Slovenia
Pula – Ljublijana 



Caixa 3: Trogir, Coràcia
Zagreb – Trogir



Caixa 4: Cilipi, Coràcia
Split  – Stari Grad  – Hvar – Dubrovnik  – Cilipi



Caixa 5: Çesme, Turquia
Kotor – Budva – Shkoder – Durres – Fier – Gjirukasta – Ionania – Athenas – Chios – Çesme



Caixa 6: Ankara, Turquia 
Izmir – Selçuk – Efes – Nazilli – Pamukalee – Afyonk – Konya – Antalya – Ankara



Caixa 7: Batumi, Georgia
Izmir – Selçuk – Efes – Nazilli – Pamukalee – Afyonk – Konya – Antalya – Ankara – Nevsehir – Ürgüp 
Kayseri – Sivas – Ünye – Trabzon – BatumI



Caixa 8:  Aktau, Kazakhstan
Tiblisi – Hagigabul – Baku – Aktau



Caixa 9: Bishkek, Kirgistan
Dossor – Aktobe – Aralsk – Turkestan- Alamty – Bishkek – Balykichy – Karakol – Bishkek



Caixa 10: Xining, China
Osh – Sari Tash – Kashgar – Hotan – Haixi – Xining



Caixa 11: Calonge, Espanya
Lanzhou – Linxia – Longnan – Chengdu – Ya’an – Luguhuzhen – Lijiang – Dali – Kunming – Guanghzou 
Hong Kong – Tokio – New York City – Mexico DF – New York City – Barcelona – Calonge



Arxiu Relacionat amb el Projecte
Yo, Misil 
12 - 31 Maig, 2014
Centre Artístic Sant Lluc, Barcelona

Exposició col·lectiva dins del seminari On Mediation, dins del context del festival Loop 2014
Yo, misil és un projecte expositiu realitzat en el marc del seminari ON Mediation. Teories i pràctiques 
curatorials en l’art global. La mostra proposa una lectura en clau personal, social i política, sobre la idea 
de trajectòria vital, sotmesa a la desviació imprevisible. El trajecte del míssil es presta a una metàfora 
que defineix la trajectòria del subjecte mogut per imposicions i expectatives, de la mateixa manera que 
un míssil desviat de les seves coordenades, fora del control del dispositiu que l’ha llançat, ens remet a un 
individu a la deriva, com a conseqüència d’una fallada en el sistema.

Artistes
Harun Farocki, David Bestué, Santiago Vich, Xavier Ristol, Ingrid Skovgaard, Francesc Ruíz Abad, Aniol 
Fernández, Bárbara Sánchez.

Equip Curatorial
Caterina Almirall, Blanca del Río, Mariella Franzoni, Lidia Gónzález Alija, Antonella Medici, Javier Moreno 
López, Asunción Paterna, Georgia Theologi, Jordi Vernis.

Vistes de l’exposició



En el context de l’exposició, el video Deriva de cap de setmana va foramar part del Loop Festival 2014 
(http://www.loop-barcelona.com)

Atricles Relacionats

Web On Mediation:
http://artglobalizationinterculturality.com/es/actividades/seminarios/on-mediation/ciclo-de-exposiciones/

Forum Permanente:
http://www.forumpermanente.org/noticias/2014/inauguracion-ciclo-de-exposiciones-on-mediation

Revista Bonart:
http://www.bonart.cat/actual/sant-lluc-acull-la-primera-edicio-del-projecte-on-mediation/

Catàleg de sala:
http://artglobalizationinterculturality.com/wp-content/uploads/2014/05/agi-on-mediation-series-of-exhibi-
tions.pdf



El 7 de juliol del 2015, l’equip On Mediation va presentar una publicació explicant el projecte Yo, Misil a la 
Galeria ADN



Hiding Maps: Lecture by Aniol Macau and Francesc Ruiz Abad
25 Juliol, 2014
Yarat Art Center Baku, Azerbaijan

Conferencia juntament amb l’Aniol Macau a Yarat, el principal centre d’art contemporani a Baku. On expli-
quem el projecte i el modus vivendi de viatjar amb autoestop. 

YARAT EDUCATION PRESENTS LECTURE BY TWO ARTISTS FROM BARCELONA
25 Jul 14
Launch Event
HIDING MAPS
Lecture by young artists Aniol Macau and Francesc Ruiz Abad
YARAT Education was present lecture by two young artists from Barcelona: Aniol Macau and Francesc 
Ruiz Abad. A lecture which is called “Hiding Maps” was a lecture about hitchhiking and alternative ways of 
traveling as a way to create experiences and reflexions about our society.
Aniol Macau and Francesc Ruiz Abad are doing a six months project/travel by hitchhiking. During this 
derive they will abandon control and join drivers wherever they are going. The journey will have no clear 
destination and during the trip they will produce a substantial analog archive made by interviews, audio 
landscapes, drawings, documentary photography and small sculptures.
One of the stops during their trip will be Baku, where the two artist will come to Yay gallery and will tell us 
about hitchhiking, his old projects and how traveling had influenced their work.

Complete video of the talk: https://www.youtube.com/watch?v=YJg7DhTAf34



El Temps Invertit
22 Octubre, 2014 - 12 Gener, 2015
CC Can Felipa, Barcelona

Qualsevol tipus de projecte implica un compromís i una inversió de temps i energies. Una exposició és 
també un compromís amb la participació de diferents agents, recerca de llocs comuns i ritmes coordinats 
per a generar uns continguts.
Aquesta exposició, seleccionada a la Convocatòria 2013 de Can Felipa Arts Visuals, es pot dir que és 
més aviat un procés. No hi ha un inici clar, ni una meta definida, els seus continguts aniran succeint i vari-
ant al llarg del temps. L’estratègia de l’assaig i error, de deixar anar les coses per veure què passa. Comp-
tar amb els demés i no voler -ni poder- controlar-ho tot.
Sigui una exposició o un procés amb un format expositiu, El temps invertit consumirà hores i dedicació, i a 
canvi, haurà de produir algun resultat.
¿Com podem realitzar aquests projectes que demanen el nostre compromís i atenció, enmig de les nos-
tres vides plenes d’agendes i calendaris? Horaris laborals que xoquen amb la vida social i emocional, 
mudances i viatges que et canvien la perspectiva o l’humor. ¿Com s’espera de nosaltres que gestionem el 
temps -i la vida- al realitzar un projecte artístic? 
Per no postergar eternament la presa de decisions, al final es tira endavant tot i no tenir respostes clares. 
En aquest procés s’han buscat més que els arguments, les possibilitats. Situacions, esdeveniments i 
vivències, els àmbits físics com a plans de certesa. Relats que no es conclouen en l’espai expositiu, pro-
jectes que no necessàriament operen en l’àmbit artístic.
L’únic que ha passat de manera implacable ha estat el temps.
Però a vegades aquest temps pot funcionar també del revés: un final sovint indica un altre inici. I així és 
com tornes a començar, un altre cop, qualsevol tipus de projecte on invertir el temps i les energies.

Amb Estel Boada i Francesc Ruiz Abad, Minipimer TV, 
Simon Hanselmann, Supterranis, El Pressentiment, 
Miquel Garcia, Nook Nook, Mireia Sallarés, Ro Cami-
nal, Gelen Alcántara.

Comissariat per Irina Mutt.



Innaguració

Vistes de l’exposció Brace for Impact amb l’Estel Boada.



Publicació amb l’Estel Boada

A part de la la instal·lació vam fer una tres activitats 
paral·leles:

Arxiu Pendongeng
Vam obrir un espai virtual per compartir anecdòtes de 
tot tipus. Estem oberts a rebren de noves
https://soundcloud.com/arxiu-pendongeng

31/10/2014
Recital “8pilas” twitter de l’Oriol Fontdevila.
Diàleg entre l’Oriol i l’Anna Dot llegint els twits
https://twitter.com/8pilas

12/11/2014
Curcuma per les ferides va ser una trobada d’històries. 
Gavina Ibern va explicanos l’antiga històra de com la 
Curcuma cuinada és un matieral terapeutic.
Francesc Ruiz Abad  va fer un concert via skype desde 
New York Ciry amb l’arpa de boca.





Jacob Hicks in conversation with Francesc Ruiz Abad, Quanum Art Review
Juny 2015
New York City
www.quantumartreview.com/2015/06/10/jacob-hicks-in-conversation-with-francesc-ruiz-abad/

Entrevista a la web Quanum Art Review on parlo explico en que consistia el projecte.



Francesc Ruiz Abad: Subvertint l’Erasmus
12 Març, 2014
Barcelona
http://www.nuvol.com/critica/francesc-ruiz-abad-subvertint-lerasmus/

Ressenya de la exposició individual Elefants, Sabates i Paper on parlo del projecte abans de realitzarlo



Entrevista amb la Txell Bonet
Juny 2015
5:22 min

Entrevista on parlo del projecte

Veure entrevista completa: http://youtu.be/KWaGHuXPiLs


