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A C T I V A

Quin és el revers d’una 

pàgina virtual?

Has plantat alguna  
vegada sabatilles en un 
test? Han de penetrar bé 
en la terra per a després 
poder créixer suaument, 
sense preocupacions.

En l’espai on estàs, hi ha 
plantes? Les mires? Saps 
com hi han arribat? Les has 
regades alguna vegada?

I, fins a arribar-hi...  
T’has trobat plantes pel 
camí?... Si estàs a casa, 
en la teua habitació,  
les veus per la finestra?

Eixa olor  
em recorda a tu. 

Hi ha olors que et 
fan viatjar fins a 

algun lloc, moment 
específic o ésser viu?

Hi ha trobades 
programades; n’hi ha que 

són fortuïtes. Nosaltres hem 
decidit trobar-nos, ací, ara. 

Hi ha ara altres trobades 
inesperades?

On?

Espais físics?  
Espais virtuals?

És una rosa, rosa? 

M’atrauen les 
roses verdes, com 

les granotes.

A tu?



C O N E I X

Alessandra Spranzi treballa amb imatges, pròpies i alienes, 
mitjançant el joc i la manipulació. A més, és una amant dels 
llibres. Col·lecciona llibres de màgia, llibres d’experiments 
científics, manuals d’escola, llibres de flors, llibres de mobles, 
llibres de ciència-ficció, llibres d’astres... Llibres i llibres.

Foliage pagina 342, 2017
Sèrie Foliage pagina
Oli sobre pàgina de llibre. 24,8 x 18,5 cm

Foliage pagina 47, 2019 
Sèrie Foliage pagina
Oli sobre pàgina de llibre. 24,8 x 18,5 cm

Detall de Foliage pagina 342

Foliage pagina són vint-i-dos pàgines d’un 
tractat de 1934 que l’artista ha manipulat amb oli. 
Deixant que s’expandira de manera atzarosa al 
voltant de les imatges. Han aparegut taques amb 
silueta pròpia, taques que deixen veure el revers 
de la pàgina, fet que genera trobades inesperades, 
casuals, entre les plantes d’una i altra cara de 
la pàgina intervinguda, creant un jardí màgic, 
imaginari, potser impossible, potser meravellós.

Foliage pagina (2017-2019) és una obra 
d’Alessandra Spranzi que forma part de 
l’exposició «Botàniques. Col·lecció Per Amor 
a l’Art», que es mostra en Bombas Gens Centre 
d’Art del 13 de febrer del 2020 al 2 de maig del 
2021. L’exposició, entesa com un jardí, crea un 
relat visual a partir d’una selecció d’obres de 
diferents artistes de la col·lecció Per Amor a l’Art.



C R E A / C O M P A R T E I X

COS

Quines trobades havies imaginat uns minuts abans?

Podem revelar trobades que no deixen de succeir-se davant de nosaltres, a les parets, entre cossos 
i objectes, en la xarxa... Són trobades que potser ens sorprenen perquè generen o evidencien altres 
possibles relacions, perquè alteren la nostra manera de pensar i de mirar, perquè s’escapen dels 
discursos que encorseten el món, mostrant que hi ha moltes maneres d’interpretar-lo i viure’l.

Físicament, fins a on t’has desplaçat darrerament? Quines trobades s’han generat? Pensa no 
només en les que estaven planejades, sinó en les sorgides pel camí: en una cua, en un lloc d’espera, 
en un mitjà de transport, en girar el cantó... 

Pensa en els moviments corporals que 
feres, els que van nàixer de la trobada, 
arran de la trobada. Pots ara fer-los de 
nou en absència d’eixa o eixes persones?

Reflexiona i comenta en grup la sensació 
—d’estranyesa?— que genera el moviment 
descontextualitzat, sense l’altra part de 
l’escena. Posteriorment, penseu en grup 
el perquè d’eixos moviments en cada cas: 
què signifiquen, què expressen. 

I el teu cos virtual? Quan el compartixes 
en les xarxes socials, com el posiciones? 
A qui va dirigit? Són elles i ells el 
revers en eixe cas? Pots fer algun 
d’eixos moviments ací i ara? Posa per 
a Instagram, fes un ball de TikTok… 
Generen estranyesa eixos moviments 
fora de les pantalles? Reproduïxes algun 
d’eixos gestos i moviments de manera 
habitual «fora de context»?



C R E A / C O M P A R T E I X

PARAULA
Les paraules es freguen a través d’una pàgina qualsevol d’eixe llibre que 
hi ha davant teu, construint associacions, possibles relats: peus + primera 
/ incert + fum / principi + pensament / naixement + flor. 

Pensa, individualment o en grup, què és un relat, qui inventa relats, qui 
conta relats, quins tipus de relat hi ha i per a què es poden fer servir. 

És la ficció realitat? És la realitat ficció? I... la realitat és realitat? I la 
ficció, ficció? Si penseu en exemples concrets de literatura, cine, videojocs 
o publicitat, probablement vos ajuden a bussejar per les preguntes fetes.

Juguem a construir un relat?

Tria el llibre que tingues més a mà, obri’l per 
una pàgina qualsevol, apunta amb el dit una 
paraula a l’atzar i cerca’n la parella en el 
revers de la pàgina. Fes el mateix amb les cinc 
pàgines següents. Anota les paraules triades 
a l’atzar per a, a partir d’eixes paraules, 
construir un relat. Tin presents les reflexions 
anteriors i no oblides que es tracta d’un joc.

Una vegada escrit, pensem en grup què 
és jugar. Pot el joc ser un gest o una acció 
política? Per a començar, podem enumerar 
alguns dels nostres jocs favorits o els que 
practiquem habitualment o els que ens 
agradava jugar de més menuts (jocs simbòlics 
–cuinar, netejar, adormir un nino, conduir 
un cotxe...–, jocs de taula, videojocs, etc.). 
Pensem llavors alguns dels valors que hi hem 
aprés i com ens han afectat. Si el joc té tot 
eixe potencial, podem usar-lo també per a 
subvertir eixos valors? 

Finalment, compartirem els relats amb la 
resta del grup. Poden compartir-se per alguna 
plataforma virtual grupal, per a deixar 
memòria escrita del text, o es poden llegir, per 
a deixar-ne memòria oral.



C R E A / C O M P A R T E I X

IMATGE Imatges, imatges, imatges. Una cascada d’imatges 
sense final, hipervinculades. 

Els nostres dispositius electrònics encapsulen i alhora 
difonen infinitat d’imatges emmagatzemades en les 
nostres galeries i/o compartides en les xarxes socials. 

Quines imatges generem? Com les intervenim per a 
compartir-les?

Pensem un moment: quantes imatges veus 
en un dia? i quantes d’eixes imatges mires? 
I sobre quantes reflexiones? 

Entra en una de les teues xarxes socials 
i troba les cinc darreres imatges que has 
compartit. Observa-les, quina classe 
d’imatge sols compartir? Les edites? Fas 
servir algun filtre? Per què? Per a què?

Busca imatges del món de la publicitat, 
del cine o dels mitjans de comunicació que 
relaciones o connectes d’alguna manera 
amb la mena d’imatge que tens costum de 
compartir. On les has trobades? Quin ús i 
funció tenen? Eixes imatges construïxen un 
imaginari? Refermen desitjos col·lectius?



C R E A / C O M P A R T E I X

T’has parat a pensar de què 
està format el teu present? 
Quantes capes heretades 
romanen ocultes disfressades 
d’actualitat? Pensem en 
algunes paraules: l’expressió 
«mazo» ja la deien els teus 
pares? Saps l’origen del teu 
nom? 

Investigant el nom d’algunes 
flors, podem formar el nostre 
Jardí de les Hespèrides: iris, 
orquídia, narcís, rosa, jacint... 
D’on provenen? Quines 
històries ens conten? 

I el nom de les teues sabatilles: 
Nike, Asics, Umbro... D’on 
ixen els noms de les marques? 
Trobes al teu voltant altres 
paraules o imatges que ens 
conten històries antigues? 
Pensa en els noms dels carrers 
del barri, poble o ciutat on 
vius; en els rètols de botigues i 
comerços, o en imatges i icones 
que formen part de la cultura 
popular: anuncis, pel·lícules, 
videojocs, videoclips...

 I quines altres coses, paraules 
o imatges han sorgit en la 
teua generació que no han 
conegut les anteriors? Quines 
trobes que perduraran i 
formaran part de les capes que 
componguen el futur?

MEMÒRIA

En l’obra d’Alessandra Spranzi, les imatges impreses 
en les dos cares d’una pàgina es mesclen, se’n diluïx 

l’anvers i el revers. Una planta o flor representada en 
il·lustracions antigues es troba una altra amb la qual no 

estava destinada a compartir un mateix espai. Però d’una 
manera màgica i aleatòria acaben no sols trobant-se sinó 

formant part d’un nou paisatge i d’una nova peça d’art.


