
El test d’alfàbrega

Tura Sanz 
Tutora: Antònia Vila

El test d’alfàbrega és un projecte que es basa en la novel·la 
cinquena de la quarta jornada del Decameró de Boccaccio: 

Els germans d’Isabel maten al seu amant: ell li apareix en un somni 
i li mostra on és enterrat. Ella d’amagat desenterra el cap i el posa 
en un test d’alfàbrega. I hi plora al damunt cada dia molta estona, 
els germans li acaben prenent i ella en mor de dolor poc després.
    Giovanni Boccaccio, Decameró.

La instal·lació resultant no vol ser una il·lustració de la història, 
sinó un acompanyament o diàleg: La història d’Isabel i Llorenç 
restarà dins les obres, però aquestes també en generaran altres.
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Termografías de rituales sociales 

Luca Tronci
Tutor: Leonidas Martín 

D’acord amb Giorgio Agamben, Luca Tronci entén com a dis-
positiu “tot allò que d’alguna forma, té la capacitat de cap-
turar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar 
i assegurar els gestos, les conductes, les opinions i els dis-
cursos dels éssers vius” també “el bolígraf, l’escriptura, la 
literatura, la filosofia, l’agricultura, els cigars, la navegació, 
els ordinadors, els mòbils i, perquè no, el llenguatge mateix”

Luca profana i converteix en discurs artístic el conjunt de 
pràctiques i mecanismes que li semblen actuals en la nostra 
retòrica social i política. Suggereix tant analogies com inter-
ferències i col·lisions circulars, creant obres que funcionen 
com un dispositiu reapropiat per qüestionar tot el que pre-
senta com una única representació o construcció possible.

(1) Giorgio Agamben, ¿Qué es un dispositivo?, Sociológica, año 26, núme-
ro 73, p. 257.
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Who burned freedom

Miquel García 
Tutora Alicia Vela

Who burned freedom és una proposta que parteix d’un fet 
concret: la crema de llibres. A partir d’aquest acte, Miquel 
desenvolupa una recerca que està obrint-se a noves i diver-
ses possibilitats: els motius de les cremes (polítics, religio-
sos, exigència creativa), les formes de resistència i ocultació 
de llibres perseguits i la representació d’actes de bibliocasta. 

L’objectualització del paisatge. Retorn a un estat de 
percepció zero

Mònica Planes Castán
Tutora: Teresa Blanch

Investiga una nova forma de relació amb l’espai quotidià, alli-
berada i depurada d’aquelles estructures predeterminades 
que condicionen la nostra manera d’habitar-lo. Crea objectes 
que expliquen l’experiència dels espais que habita. Narrar 
consisteix en ordenar una experiència en un temps lineal i 
contenir-la en un principi i un final,  amb els objectes, Mònica 
explica però no narra. També ordena però a través d’un or-
dre espacial, no pas temporal. Per tant, no es tracta d’un pro-
cés de narració sinó d’objectualització. Entén objectualitzar 
com a sintetitzar i comprimir l’experiència de l’entorn en un 
o diversos objectes. Aquests objectes són, doncs, espai com-
primit en el seu treball i impliquen un retorn a l’experiència 
muda de la infància. És per aquesta raó que agafen valor de 
joguina. Els nostres coneixements els hem adquirit, bàsi-
cament, a partir de documents bidimensionals, com són la 
lectura. Tanmateix, la primera forma d’aprenentatge es re-
laciona amb el volum, especialment la joguina. El seu tre-
ball és un retorn a aquest estat zero, a aquest estat original.”
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