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PROCÉS D’ADAPTACIÓ 
DEL PROJECTE PRESENTAT 

AL CONTEXT REAL D’ACTUACIÓ

Il canto degli uccelli va ser el preprojecte que vam presentar en el context de la beca Bòlit 
Residència Girona Creativa en l’intercanvi amb el projecte RAD’ART de l’Associazione Artéco 
(Itàlia) el juny de 2019.

La proposta utilitzava com a referència “el cant dels ocells” una perfecta metàfora de la idea-
lització del rural (utilitzada en la tradicional cançó catalana, al títol del tercer llargmetratge 
d’Albert Serra, i en una vinyeta de Mafalda, entre d’altres), defensant un tipus de construcció 
d’imaginari similar al que utilitza -i ha utilitzat- la publicitat. En el context del rural general-
ment “les campanyes de difusió se centren a atraure persones cap a llocs determinats perquè 
visquin un tipus d’experiència que parteix de la imatge que altres han creat”(1). Com a con-
traposició a aquest fer publicitari, trobarem la mitologia local, generalment associada també 
al rural i a la idea de desconegut -que històricament s’ha relacionat amb la comprensió de el 
natural. Una creació d’imaginari, que aquesta vegada ve de dins del mateix context.

Aquestes dues maneres de construir relats amb relació al context rural (des de dins i des de 
fora) ens portaven a pensar la relació entre el monstre i l’anunci; entre la ombra al capdamunt 
de la muntanya i l’estructura publicitària. Serà que la publicitat s’ha apropiat la metodologia de 
creació de mites, o que els monstres -que només surten de nit- de dia són els cartells publici-
taris que veiem a les muntanyes vora la carretera?

En aquesta línia proposàvem construir un artefacte a mig camí entre el dispositiu publicitari 
i el monstre, que instal·lat en una ubicació per determinar del context rural de San Romano, 
canviés dràsticament d’aspecte entre el dia i la nit. Un dels dibuixos que el naturalista italià 
Ulisse Aldrovandi va incloure en el seu famós llibre Ornithologiae (1599) per tal de representar 
al mitològic ocell del paradís, ens servia per a donar forma a la part frontal de l’artefacte -la 
superfície del cartell-, on a més s’hi estampava sobre fons vermell l’emblema Il canto degli 
uccelli a l’estil publicitari. Durant la nit i utilitzant l’estratègia de les ombres xineses (il·lumi-
nant-lo per darrere) l’artefacte ressaltaria com a silueta d’un possible monstre de muntanya 
en forma d’ocell gegant.

La nostra pràctica artística manté una vinculació directa amb cada context específic on es 
desenvolupa. En aquest sentit és lògic -i enriquidor- que la proposta del projecte mutés des 
del seu plantejament inicial fins al seu aterrament i desenvolupament real en el territori. La 
qüestió de fons va continuar sent la mateixa: la construcció d’imaginaris en el context rural 
contemporani; però la manera d’abordar-la es va adaptar completament al context: al territori 
físic i social.

(1) Ricart, M. (2019). Aprenent a moure’ns pels estrats dels processos creatius. Apunts per a una nova mirada a la 
creació artística en els entorns rurals. [online] Consell Nacional de la Cultura i de les Arts CoNCA, p.57. Recuperat 
de: http://conca.gencat.cat/web/.content/arxius/publicacions/informe_ anual_2018/INFORME_2018-CAT-web.pdf 
[Consultat 28 Maig 2019].



Imatges del procés de treball a Rad’Art. 



METODOLOGIA

La metodologia de desenvolupament del projecte parteix de la consciència que som dues 
estranyes aterrant a un territori que només coneixem fruit del qual hem pogut llegir des de 
1.200 km de distància. Així com de la disponibilitat i l’obertura als successos imprevisibles 
que es puguin esdevenir durant la nostra estada. Per tant, la metodologia que utilitzem és de 
caràcter vivencial: posant atenció en l’aquí i l’ara del context.

És per això que la primera setmana de residència, la dediquem a conèixer el territori caminant, 
entrant en contacte amb algunes de les persones del poble que ens anem trobant durant les 
passejades, preguntant sobre la història del lloc, buscant en llibres de la biblioteca de Cese-
na, parlant amb l’Anton... i finalment fem un procés d’adaptació de la proposta que portàvem 
plantejada al context real on s’ha de desenvolupar.

A partir d’aquí, i ja en el moment en què la idea de construir un artefacte “monstre-publicitari” 
muta a la de relacionar tres elements del municipi: tres tanques publicitàries abandonades, 
set misteriosos cercles apareguts en un camp d’alfals i diversos artefactes autoconstruits en 
els horts de les veïnes. En aquest moment passem a investigar a través del contacte amb les 
habitants de San Romano. En aquest sentit ens és de gran ajuda la col·laboració i implicació 
d’Antonello Apollonio que, realitzant el seu tirocini de l’Acadèmia de Bolonya a Rad’Art, aporta 
facilitats a nivell d’idioma i transport (en cotxe), però també col·labora activament en el procés 
de disseny i desenvolupament dels processos. D’aquí en surten tres fórmules d’aproximació. 
Pel que fa a les tanques publicitària decidim primer passar a l’acció i intervenir-hi il·lumi-
nant-les durant una nit. Pensem que és una forma de senyalar el focus temàtic del projecte 
públicament i de “veure què passa”. Amb l’Anton contactem amb tots els i les propietàries dels 
solars on estan ubicades per tal de demanar permís. Pel que fa als cercles al camp d’alfals, 
iniciem un seguit de converses i entrevistes informals preguntant a les habitants per la seva 
existència, el seu possible origen o la seva possible explicació, i les enregistrem en vídeo i so. 
També realitzem una acció al mateix camp del Matteo: l’intent de reproducció d’un vuitè cercle 
sobre el camp segant l’alfals. Aquesta acció s’enregistra en vídeo per Bruno Donati, i en foto-
grafia per Anton Roca. Per últim i en l’artefacte a l’hort preguntem al Paolo, el seu propietari, 
pel seu ús i en construïm dos de nous amb la seva ajuda, al seu taller.

Una vegada en aquest punt focalitzem l’atenció en l’exposició i per tant, en la presentació 
pública de la recerca en el context de la residència. Som conscients de la possibilitat que 
entre les persones que acudeixin a la inauguració, es trobin tan veïnes del poble com persones 
que vivint per exemple, a Cesena, no coneguin res del projecte ni de com l’hem estat desen-
volupant. És per això que a partir d’una anàlisi de tota la informació obtinguda destinem una 
setmana a pensar, dissenyar i generar un espai on els elements a més de relacionar-se entre 
si pel fet de compartir espai, generin un diàleg entrellaçant-se i aportant-los una capa més, 
una altra mirada possible. Aquest procés el duem a terme no només analitzant el material sinó 
també jugant amb l’assaig-error al mateix espai, i conversant possibilitats amb l’Anton i l’Anto-
nello.







EL PROJECTE

San Romano és un poblet situat al nord d’Itàlia, a la regió de l’Emilia Romagna. Històricament, 
aquest ha estat un territori eminentment agrícola on han proliferat tota mena de mites, his-
tòries i llegendes que a dia d’avui algunes persones grans recorden vagament. Amb la distàn-
cia que propicia el pas del temps, som conscients que aquests relats constituïen construc-
cions, fabulacions que creaven imaginaris al voltant de qüestions que resultaven misterioses, 
difícils d’entendre o d’explicar (i que no totes resulten més fàcils de comprendre actualment).

Un inganno tira l’altro investiga les relacions entre tres elements concrets que es troben al 
poble de San Romano durant la tardor de 2019: tres tanques publicitàries abandonades, set 
misteriosos cercles apareguts en un camp d’alfals, i diversos artefactes autoconstruits a partir 
d’ampolles de plàstic en els horts de les veïnes. El punt de partida es basa en el plantejament 
que tots tres elements resulten espais des d’on és possible construir -o des d’on s’han cons-
truït ja- imaginaris actualment. La investigació s’articula a partir de converses amb el veïnat 
i de diverses intervencions en l’entorn immediat del municipi per tal d’assajar relacions entre 
els elements, i sobretot amb l’objectiu de generar un entorn favorable per l’especulació i la 
imaginació en el context rural contemporani.

Les tanques publicitàries, creades des del sistema especialment per sostenir un missatge, es 
veuen desposseïdes de la seva funció quan hi manca la lona -o aquesta està en blanc- com a 
San Romano. Aleshores l’estructura roman gairebé com una ruïna, clarificant el fet que el mis-
satge -caduc- que sostenia era una construcció. Il·luminar aquestes estructures sense missat-
ge utilitzant uns focus situats als seus peus, converteix aquest fet en evidència.

Mentrestant, els set cercles de sis metres de diàmetre, perfectament delimitats i apareguts 
misteriosament al camp d’alfals del Matteo; es converteixen en un rumor. Un punt de partida 
que permet expressar a cadascú la seva opinió, apreciar altres punts de vista i sobretot (tor-
nar a) construir un imaginari col·lectiu, divers i fragmentat d’un fet que sembla que no pot ser 
explicat o comprès amb certesa per ningú en un moment en què tot sembla explicable lògi-
co-científicament.

Per altra banda, diverses ampolles giratòries protegeixen els horts de San Romano. Artefactes 
evidentment construïts pels veïns i veïnes, per tal de falsejar uns estímuls dirigits als animals. 
Els talps, que tot i no veure l’ampolla girar amb el vent sobre les verdures, perceben la vibració 
que aquest moviment transmet a la barra de ferro clavada a la terra i aquest fet els allunya; 
construint-los una falsa imatge del que està passant.

L’esdeveniment que clausura la investigació relacional entre aquests tres elements en el con-
text de San Romano es planteja com un espai de relació (entre elements, persones i imaginaris 
diversos). La lona en blanc d’una de les tanques publicitàries del municipi s’utilitza avui com a 
suport per projectar un vídeo amb la diversitat d’especulacions i opinions de les veïnes sobre 
l’origen i la naturalesa dels cercles en l’alfals. Mentre un cercle de sis metres d’alfals tallat es-
campat per terra, t’obliga a alçar la vista, mirar per la finestra en direcció al camp del Matteo, i 
comprovar que efectivament ara no són set cercles, sinó vuit. A més, l’artefacte que allunya els 
talps per primera vegada se situa per sobre nostre i evidencia la seva funció a través del so de 
la vibració ampliada amb un micròfon de contacte: avui som nosaltres els talps.











Enllaç del vídeo: https://vimeo.com/374619031 Enllaç del vídeo: https://vimeo.com/384324380





Imatge de comunicació i difusió del projecte.



Article publicat a Il Resto del Carlino, diari amb seu a Bologna, el dia 12 d’octubre de 2019. 
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Amb el suport del Bòlit Centre d’Art Contemporani de Girona
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