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Es publiquen 
molts llibres, pe-
rò pocs transme-
ten la sensació 
que seran de refe-
rència, o si més 
no de consulta 

obligada en el futur: L’ull i la nava-
lla n’és un. L’autora, Ingrid Guar-
diola, ha fet de la mirada el seu ofici. 
Això vol dir que fa molts anys que 
mira el món a través de les imatges 
que es construeixen sobre ell. Ho fa 
des del món professional (fa anys 
que coordina la Mostra de Televisió 
de Qualitat, Miniput), el món acadè-
mic (el text és una “jibarització” de 
la seva tesi doctoral sobre una pràc-
tica artística audiovisual) i gràcies a 
l’ajut d’institucions culturals barce-
lonines que aixopluguen espais de 
radicalitat, com el programa Soy Cá-
mara del CCCB. No només analitza 
o estudia: també és autora d’un 
llargmetratge documental, Casa de 
ningú.  

L’ofici  
de mirar 
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EL LLIBRE  
DE LA SETMANA

PERFIL Per què és important aquest lli-
bre? A més de la quantitat de lectu-
res ben digerides, clàssiques i con-
temporànies, assagístiques i literà-
ries que ofereix, és un text que fa 
preguntes adequades i que emet hi-
pòtesis pertinents i plausibles sobre 
el món d’ara mateix: què fa que ens 
passem el dia enganxats a les panta-
lles?, quin nou temps, accelerat i ex-
cessiu, ha generat la col·lisió entre el 
món algorítmic i el món material?, 
¿en què ens converteixen les xarxes 
socials: en “ciutadans pel canvi” o 
més aviat en productes monetarit-
zats que han de lluir tothora?, qui-
na relació de pertinença o d’empo-
derament podem mantenir amb el 
món real o amb l’espai públic si ja no 
el trepitgem i només el mirem a tra-
vés d’interfícies tecnològiques? 
Pantalles on consultem amb ànsia 
aplicacions que són propietat de 
grans empreses de maquinari o pro-
gramari que ens vigilen, controlen i 
manipulen, i d’una manera encara 
més perversa que la que havia ima-
ginat Orwell, perquè som nosaltres 
qui els cedeix aquest control cada 
vegada que ens “connectem” i de 
passada regalem centenars de mi-
lers de dades que ens fan perdre ano-
nimat i autonomia. Aquest regal ex-
plica, entre altres motius, la pèrdua 
de la nostra capacitat d’emancipació 
col·lectiva: quantes revolucions falli-
des amb telèfons mòbils a les mans 
hem vist, ja? Era precisament perquè 
duien el mòbil a la mà, que no van 
funcionar, explica Guardiola: perquè 
portem l’enemic a la butxaca.  

Guardiola proposa vies d’escapa-
ment: actituds individuals i col·lec-
tives, exemples del passat i propos-
tes de futur. La feina dels artistes au-
diovisuals que basen la seva creació 
en el found footage n’és una. ¿En què 

consisteix el found footage? És una 
pràctica que avui qualsevol adoles-
cent fa com qui respira: agafar imat-
ges produïdes per altres i reelabo-
rar-les. Amb els contrarelats gene-
rats per aquests artistes, afirma 
Guardiola, és possible obrir esclet-
xes i fins i tot començar a plantejar 
un nou contracte social entre el ciu-
tadà i internet, aquest nou “espai pú-
blic” que de públic en té ben poc.  

La negació com a resistència 
Les propostes de futur tenen una di-
mensió gairebé literària, enfocada a 
pensadors, artistes i activistes: es-
borrar-se del món digital, perdre’s de 
debò, sortir del control dels gegants 
geolocalitzadors, exercir la dissidèn-
cia del món contemporani sent ana-
crònics. Defugir la planificació dels 
buròcrates i la retòrica d’autosupe-
ració dels emprenedors. Exercir la 
negació com “una forma de resistèn-
cia, de contestació estètica, ideològi-
ca i moral”: no fer certes coses. Re-
córrer aquests camins, o traçar els 
que encara no existeixen amb les 
nostres passes, obriria la possibilitat 
de recuperar el que sempre havia es-
tat nostre: l’espai comú, però també 
el temps que se’ns esmuny cada dia 
entre les mans.  

El llibre toca moltíssims temes, 
tots significatius i que poden apel·lar 
a lectors molt diferents: aquesta ver-
satilitat el fa més útil. No és un llibre 
de lectura fàcil, ni ràpida, però això 
també és intencionat: la lentitud avui 
és revolucionària. Perquè l’autora 
l’ha concebut no només com una ei-
na d’estudi, que ho és, perquè és un 
assaig seriós i documentat sobre la 
història de la percepció de les imat-
ges, sinó també com una arma de 
guerrilla per als que es cansin de mi-
rar i vulguin començar a actuar.!
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CRISTINA CALDERER

El festival Prima-
vera Sound i l’es-
cola Joso Centre 
de Còmic i Arts 
Visuals van co-
mençar una inte-
ressant col·labo-

ració el 2014. Diversos alumnes i 
també algun professor de l’escola 
han estat cobrint el festival i reflec-
tint la música en dibuixos que ana-
ven penjant la mateixa nit de les ac-
tuacions en un Tumblr. Això és el 
projecte Primavera Graphic Sound, 
que ara té un annex: un còmic edi-
tat per Norma que aplega una selec-
ció dels dibuixos fets del 2014 al 
2018 per una trentena d’il·lustra-
dors. “És un llegat físic sobre els úl-
tims cinc anys del festival”, explica 
el cap de comunicació del Primave-

El còmic del Primavera Sound
ra Sound, Joan Pons, que també és 
el responsable dels petits textos que 
acompanyen el centenar d’il·lustra-
cions. “És com mirar-te al mirall 
amb els ulls d’altres”, afegeix Pons. 
El que han mirat aquests ulls són 
concerts de caps de cartell com Nick 
Cave, Pixies, Arcade Fire, Patti 
Smith i Björk, però també 
noms menys populars que 
igualment han passat 
pel festival.  

El dibuixant Sagar 
Fornies, professor a 
Joso i un dels impul-
sors del projecte, re-
coneix que “dibuixar 
a la llibreta en un con-
cert” és especialment 
difícil, perquè ho has de 
fer “a les fosques, entre mul-

més naturalistes, com Manu Ripoll, 
i alguns que busquen el joc concep-
tual, com fa el mateix Sagar en al-
guns treballs. Es tracta, en definiti-
va, d’aportar una visió única de cada 
concert. 

El llibre, editat per Norma, no és 
només una recopilació d’il·lustraci-
ons, sinó que també inclou un còmic 
dibuixat per Alba Cardona i amb 
guió de Salva Rubio que explica “una 
història d’amor” entre dos perso-
natges que només es troben quatre 
dies de quatre anys diferents al Pri-
mavera Sound. És una història amb 
ecos del cinema de Richard Linkla-
ter, tal com reconeix Rubio, i que 
funciona com a fil conductor d’un 
llibre que no és un punt final, sinó 
un pas en la col·laboració entre el 
festival i l’Escola Joso.!
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tituds i amb gent movent-se cons-
tantment entre guitarres i bateri-
es”. Les condiciones van millorar 
quan el Primavera Sound va perme-
tre que els il·lustradors accedissin al 
fossat del fotògrafs. Tanmateix, cal 
habilitat, experiència i determina-
ció per tirar endavant els dibuixos. 

Això és el que tenen la quin-
zena de persones que ca-

da any recorren el re-
cinte del festival amb 

la llibreta.  
El resultat és ne-

cessàriament vari-
at, amb dibuixants 
que mostren una 

personalitat molt 
marcada, com Paula 
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