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«No es pot prendre una decisió sense emoció i totes les decisions suposadament lògiques i raonables estan 
contaminades per una emoció. O existeix emoció o no existeix decisió.»

Eduard Punset1

«És hora de reconèixer que els humans som millors fent que entenent, experimentant que 
inventant. Vivim sota la il·lusió d’ordre, creient que és possible planejar i predir. Ens fa pànic allò 
aleatori, però vivim dels seus fruits.  Ens fa pànic assumir una realitat en què allò aleatori juga 
un paper tan important i en què, en ocasions, l’habilitat i la preparació poden jugar un paper 

insignificant i poc rellevant. Deixem que la gent experimenti i busqui el succés aleatori. És de vegades un bon 
camí cap a l’èxit.»

Nassim Nicholas Taleb2

Segons gran part dels científics que estudien el cervell humà, és la màquina més complexa 
i inintel·ligible en la seva totalitat que existeix, un òrgan que guarda, encara avui, no pocs enigmes 
per resoldre. Un d’ells està relacionat amb la seva activitat. Algunes investigacions, com les realit-

zades pel neuròleg Marcus E. Raichle3, revelen que no hi ha correspondència entre 
el volum d’energia que gasta el cervell per respondre al seu entorn (un 10%) amb el 
total d’energia necessària per al seu funcionament, i la predicció és la seva principal 
activitat. Com si es tractés d’una bola de vidre, el cervell compara els estímuls externs 

rebuts amb la informació ja processada, de manera que activa el cos a partir del contrast de la 
informació, anticipant-se al futur més immediat, és a dir, predient-lo. Tal com afirma Raichle, per 
a la gestió d’aquesta “energia fosca”, és imprescindible el desenvolupament i l’activació d’atributs 
exclusius humans, com la imaginació i la creativitat. 

Des de la pràctica de l’art, Limbicus al·ludeix al sistema límbic, i per tant, a la zona cerebral 
on radica l’energia emocional que s’allibera en abordar situacions lligades a l’entorn físic i social. 
És l’espai on detectar tot tipus de reaccions mitjançant les emocions, i afecta per tant la personali-
tat, la conducta, la memòria i els instints. 

A través del treball dels creadors Jonathan Harris (Shelburne, Vermont, EUA, 1979), Eija-
Liisa Ahtila (Hämeenlinna, Finlàndia, 1959) i Isaki Lacuesta/Isa Campo (Girona, 1975 i Oviedo, 
1975), Limbicus ofereix un espectre de relats a compartir i descodificar, des de la quotidianitat 

ubiqua d’Internet a universos irreals de la psicosi o la màgia i l’endevinació.  Llegir-los 
depèn del grau d’empatia i identificació, d’implicació i compromís en el joc de l’atzar, 
amb una recomanació: assumir les regles d’allò imprevist i situar-se fora de l’escenari 
de la raó.

Des que Diògenes (iv aC) passejava per Atenes aferrat a una llanterna amb 
l’objectiu de descobrir, escrutant els rostres amb què es topava, “l’únic home honest 
de la terra”, la història de la filosofia ha donat incomptables intents d’esbrinar el món 
de les emocions, d’analitzar-lo i d’establir categoritzacions que en permetin el conei-
xement detallat i la catalogació. 

Tasca no resolta, la definició concloent de les emocions no ha estat possible 
a pesar dels esforços invertits des d’Aristòtil4 a Sartre5, passant per Spinoza6, Hume7, 
Descartes8, William James9 o Sigmund Freud. Des de la ciència i l’antropologia tam-
bé s’han explorat aspectes de la comunicació i lectura de les emocions, com Charles 
Darwin10 o Margaret Mead, interessats, a més, per la seva motivació i cognició. Cal des-
tacar el psicòleg Paul Ekman11, encara avui dedicat a l’estudi de les emocions per tal de 
demostrar la seva universalitat. En el seu afany, tal com relatà Malcolm Gladwell en un 
dels seus lúcids articles a The New Yorker12, Ekman porta tota una vida ocupat en l’estudi 
de la taxonomia de les expressions facials per tal de descodificar-ne les emocions huma-
nes. Resseguir-ne les passes, com fa Gladwell, revela un procés tan intens com sotmès 

a allò tan escorredís i inabastable com és el subconscient. Valent-se d’entrevistes videogràfiques, 
d’exploracions antropològiques i d’assajos i estudis d’anatomia, finalment ha pogut destriar, entre 
les 10.000 possibilitats expressives detectades en el rostre humà, unes 3.000 corresponents al reper-
tori essencial de les emocions humanes, tal com escriu en el seu Sistema de codificació d’acció facial13, 
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eina utilitzada sovint tant per psiquiatres com per animadors digitals de Pixar o DreamWorks, com 
sabem, més que rellevants constructors d’emocions des de la ficció.

Però, ¿quina energia impulsa tants esforços per desvetllar les emocions? Potser 
és la fascinació per allò apreciable però no visible, detectable però intangible; potser 
perquè com deia el mestre d’Ekman, Silvan Tomkins, “l’emoció és el codi de la vida”. 
Un misteri del qual tenim molta informació i ben poques conclusions.

Partint justament d’aquesta circumstància, l’artista i científic computacional 
Jonathan Harris ho aborda des d’una altra perspectiva: “prendre la temperatura emo-
cional del món en temps real”14, i fer-ho des d’un territori pretesament per molts 
“fred” i “asèptic” pel que fa a les maneres d’establir relacions: Internet. Tanmateix, 
com va rebatre Harris, és per on circulen amb més fluïdesa gran part dels documents visuals, tex-
tuals i sonors més íntims, per on s’articulen xarxes socials de dimensions inimaginables fa pocs anys.

¿És possible, a través de la fredor del codi, assolir un coneixement immediat del “sentir” 
d’una ciutat, de manera immediata? La resposta és sí, i aquesta és una afirmació que va més enllà 
de la metàfora. Harris ho ha fet possible, en creuar dos elements en principi distants, com són les 
emocions i l’estadística. Combinant elements de la ciència computacional, l’antropologia, les arts 
visuals i l’art de narrar, Jonathan Harris s’ha proposat dissenyar un sistema per explorar i explicar 
la naturalesa humana. We Feel Fine (www.wefeelfine.org) és una base de dades de més d’1.000.000 
de sentiments humans, que s’incrementa diàriament amb 15.000-20.000 noves entrades, en temps 
real. Aquest treball en línia escaneja blocs, dels quals explora i analitza els continguts relacionats 
amb l’estat emocional de les persones. Des de 2005 i sense interrupció, WFF s’alimenta dels posts 
que rastreja en un gran nombre de blocs on troba les frases “I feel” (sento) i “I am feeling” (es-
tic sentint). Un cop detectades, les captura i n’identifica el “sentiment” expressat (per exemple, 
trist, content, depressiu, etc.). D’altra banda, dades com l’edat, el gènere i la situació geogràfica de 
l’autor es poden extreure dels mateixos blocs, i ser contrastats, per exemple, amb la situació me-
teorològica corresponent. Amb tota la informació recollida mitjançant la tècnica de l’observació 
passiva (per tant no mediatitzada, amb cert caire de procés psicoanalític), i a partir de tot un seguit 
d’interfícies lúdiques, és possible visualitzar respostes a preguntes força específiques, com ara: ¿se 
senten els europeus més estressats que els americans?, ¿les dones se senten grasses més sovint que 
els homes?, ¿afecta la pluja a com ens sentim?, ¿quins són els sentiments més representatius de les 
dones de Tòquio d’entre 20 i 30 anys?, ¿què sent ara mateix la gent de Bagdad?, ¿com se sent la 
gent per Cap d’Any?, ¿quines són les ciutats més felices del món? o ¿quina és l’evolució emocional 
d’aquells que es jubilen?

Més enllà de la càrrega simbolicocientífica que pot tenir, hi ha aspectes de gran interès a 
comentar. Si la idea que se sol tenir d’arxiu és la d’una enorme compilació de dades estàtica i rígida 
amb l’objectiu de ser consultada per experts que n’analitzaran diferents aspectes, a WFF assistim a 
un canvi radical de paradigma: és un arxiu dinàmic i canviant en temps real fortament 
accessible que es nodreix pels seus propis visitants, alhora habitants i analistes de da-
des; més que això, és un sistema que pot exercir d’interlocutor. Com explica el propi 
Harris15, si hi ha alguna cosa que ens uneix és la necessitat d’explicar-nos; al llarg de la 
història ho hem intentat a través de poemes, cançons o relats, i ara disposem d’una audiència infi-
nita que circula -i ens escolta- des d’Internet. Un arxiu on passat i present coincideixen orgànica-
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ment, mentre hi ha milers de persones de tot el planeta que es confessen, empatitzen o simplement 
es reafirmen, en contrast amb altres individus amb qui poden, si així ho desitgen, establir contacte 
a l’instant. Per molts motius, WFF obre noves perspectives, més democràtiques i fluides pel que fa 
a processos relacionals entre les persones i també des de processos introspectius, ja que no és el 

mateix escriure un diari i guardar-lo en un calaix que fer-ho als ulls dels internautes, o, 
en un procés invers, poder trobar la distància justa entre emissors i receptors de confi-
dencialitats. Així ho explicita una de les entrades a WFF: “Tinc un problema que estic 
segura que tenen altres bloggers: em trobo perfectament còmoda compartint detalls 
íntims de les meves emocions amb estranys que trobo a Internet, però em fa vergonya 
d’expressar els meus veritables sentiments a algú que conegui a la vida real.” 16

En darrera instància, WFF pot convertir-se en si mateix en una experiència 
vital: ho constata el fet que el mateix Harris mantingui contacte a través dels anys amb 
alguns dels protagonistes -com ell mateix- de l’experiència WFF. A tall d’exemple, els 

casos que ens narra aquest autor en el seu llibre, convertits en nodes dels seus textos, a cavall entre 
l’anàlisi científica i el relat literari17.

Com Harris, la finlandesa Eija-Liisa Ahtila també parteix de la càrrega emocional que 
flueix per realitats quotidianes. Mitjançant films d’aspecte documental, mostra episodis de la vida 
de tot un seguit de personatges que viuen conflictes existencials, com el pas de l’adolescència a la 
vida adulta, la superació de la mort d’un familiar o el divorci de la parella. Qüestions filosòfiques i 
psicològiques de la identitat humana són examinades des de la pràctica artística, i posen de relleu 
el fràgil fil que separa (però també uneix) la realitat i la ficció.

Construïts els guions a partir d’entrevistes amb personatges de la vida real, són transmesos 
per actors mitjançant contextos argumentals complexos, a partir d’una condensació gens conven-
cional de llenguatge, so, imatge i espai. 

Als treballs d’Ahtila l’espai és percebut com a mirall constructor de la pròpia existència. A  
partir de realitats fragmentades, de vegades distorsionades o trastocades pel solapament de sons, 
paraules i gestos que semblen no encaixar, emergeix la visió d’altres mons, sovint surrealistes, 
episodis de rerefons dramàtic i aire profundament inquietant.

L’ús que fa Ahtila de l’espai i del temps no es limita només al que traspua de les imatges 
filmades; essent essencials el guió i l’edició, ho és sobretot la manera de ser percebudes físicament. 
No en va, Ahtila és sinònim d’innovació en la manera de construir i percebre relats audiovisuals 
a través de la creació cinematogràfica instal·lativa. Si bé és l’autora de films en 35 mm o de pro-
duccions per a televisió, sovint deriven en altres treballs en què l’espectador es veu desplaçat de 
la butaca a un espai que ha de compartir amb els protagonistes cinematogràfics. A peu pla i sense 
preàmbuls, ha d’assumir el tràngol de descobrir rastres del seu propi subconscient en diàleg amb 
les històries que li xuclen l’atenció i el claven a terra. Compartint espai amb personatges que rela-
ten episodis vitals conduïts per una lògica pròpia, el que en altre temps fou espectador passiu, par-
ticipa ara d’una narrativa trencada no només en la història que es conta, sinó també en l’estructura, 
fragmentada fins les darreres conseqüències: en la forma, mitjançant diverses pantalles, en l’edició, 
amb escenes de cadències i temporalitats distintes, de vegades alentides o reiteratives; finalment, 
també amb l’ús del llenguatge, amb l’estranyesa que provoca sentir el finès mentre llegim el text 
subtitulat en anglès, i s’afegeix així encara una altra capa de lectura. 
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The Wind és la derivació instal.lativa d’un dels episodis que conformaren The Present, tre-
ball anterior d’Ahtila que aplegà cinc experiències fictícies de dones en estat psicòtic en què dis-
tints elements imaginaris es confonen amb la realitat, involucrant sempre l’espectador a través de 
la narració, en un format -càpsules curtes i de contingut concentrat- similar al publicitari. Mit-
jançant una multiprojecció de tres canals, The Wind presenta una dona en una habitació, espai per 
on allibera sentències inconnexes vers episodis passats que barreja amb sensacions del present, 
reals, o imaginàries, o tot alhora, en el discurs desbocat d’ algú que parla amb si mateix, amb el 
seu subconscient, amb l’espectador, o potser amb el no-res. El monòleg versa sobre ella mateixa, i 
suposa una tensió constant dels límits entre allò que “és” i el que “sembla”, fins al punt que amb-
dues apreciacions se solapen per ocupar una mateixa perspectiva, com si es tractés d’una imatge 
construïda sobre els principis de la il·lusió òptica: gairebé sense moure’ns del lloc, som capaços de 
veure dues representacions totalment distintes, tot depenent de l’angle de visió. D‘igual manera, 
el personatge narra les seves percepcions, pretèrites i actuals, confonent-ne (sembla que conscien-
tment) les perspectives. En el seu desassossec, però, alguna cosa fa que instal·li el dubte sobre quina 
és la perspectiva “correcta”, com per exemple, quan en ple deliri per disculpar la seva tendència 
compulsiva a mossegar-se les mans, argumenta que “és l’esperit de rebel·lia, el fet que no acceptes 
la realitat tal com és, i precisament aquí comença el paradigma, m’explico?, i llavors has de co-
mençar a destrossar aquesta realitat tu mateixa. I vius de veritat quan et trobes en plena psicosi 
perquè llavors fas les coses amb intensitat, sents alguna cosa...”, per concloure que “jo faig el que 
vull, i els altres fan el que poden”. 

Com el vent, que es filtra de l’habitació a l’interior de l’ànima de la protagonista de The 
Wind, i arriba a fondre una cosa amb l’altra, Ahtila ens inclou físicament i psíquicament en les  
seves escenes com a actors partícips en cada situació, fins al punt que si en algun moment semblen 
coincidir els límits de l’habitació filmada amb la que acull la instal·lació, tal vegada pot sorgir una 
mena d’empatia amb la protagonista. I notem, com ella, que trontollen les bases de cognició de les 
coses, fins a arribar a dubtar sobre allò que inicialment estava clar, sobre el que és correcte i el que 
no ho és. I potser, com ella, ¿assumir-ho amb certa naturalitat? Arribats a aquest punt no podem 
evitar recordar un dels episodis narrats pel famós neuròleg anglès Oliver Sacks18, on 
relata el cas de Ray, el ticqueur enginyós, un dels seus pacients, que li demana que el 
curi de la seva dolença, la síndrome de La Tourette, però només intermitentment, atès 
que la malaltia i les crisis que li provoca li proporcionen una experiència de la realitat 
molt més intensa i plena que quan se suposa que es comporta com una persona sana i 
equilibrada. I ens formulem, com Sacks, preguntes de no gaire fàcil resolució, com ara: ¿on són els 
límits entre allò “correcte” i allò que no ho és?, entre la realitat i la ficció, i ¿com calibrar-ho? ¿Què 
ens aporta la cognició de les emocions referent a això? 

De l’art a la neurologia, i d’aquesta a la metafísica... és així com de vegades els artistes 
aconsegueixen transcendir el mer gaudi visual per endinsar-nos en altres territoris, en aquest cas, 
posant a prova la percepció emocional, cognitiva i a la fi moral, de les imatges..... i d’altres coses. 

Isaki Lacuesta és també un cineasta que s’aproxima als universos emocionals des d’altres 
àmbits, com en un primer moment la ciència, i ara, des del que es podria considerar per molts as-
pectes el seu revers, la màgia i l’endevinació, amb una proposta específica per a aquesta exposició, 
com veurem. 

Ambdós filmats el 2003, Ressonàncies magnètiques i Microscopías són curtmetratges on Lacues-
ta s’apropa a processos científics, mogut potser pel que sembla un dels neguits  que el solen acom-
panyar en les seves creacions: el desig de copsar allò que en principi no és susceptible de ser 
enregistrat. Ja sigui un personatge “volatilitzat” en la broma d’una travessia ultramarina (Arthur 
Cravan, a Cravan vs Cravan, 2002), l’ànima del flamenc (Camarón de la Isla, a La leyenda del tiempo, 
2006) o l’absència mateixa (Los condenados, 2010), Lacuesta “impregna” el temps fins a extreure’n 
una imatge.

Mentre a Ressonàncies magnètiques invità la seva companya, Isa Campo, a sotmetre’s a una 
exploració mitjançant una prova de ressonància magnètica en la qual Lacuesta va captar les imat-
ges del cervell de Campo mentre rememorava llocs i experiències compartides en el passat,  a Mi-
croscopías la filmà com a protagonista d’una pel·lícula “inexistent”, però que el cineasta “descobrí” 
en sotmetre uns fotogrames antics a l’exploració exhaustiva de l’ull del microscopi. Ara, de nou 
amb Isa Campo com a col·laboradora, Lacuesta reprèn el fil de la màgia per oferir-nos un nou tre-
ball, en aquest cas una instal·lació audiovisual interactiva que ens permetrà de visualitzar el nostre 
passat, present o futur, segons sigui el nostre desig.

Però abans d’arribar-hi cal passar-ne el preàmbul. Mullada Llum (2010) és una instal·lació 
feta a partir de finestres, imatges i ombres, un preludi visual que prepara, a mode d’iniciació,  al 
viatge pel destí que vindrà després. Contigu a Microscopías, és també un comentari a la possibilitat 
d’habitar mons il·lusoris, o d’arribar a ser-ne la pròpia substància i, com la Faustine de Morel, habi-
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tar en un món en el qual ser i semblar, ser i sentir, es confonen. Presoners, potser, d’un palíndrom 
existencial.

El Retaule de les endevinacions (2010) és un muntatge audiovisual que es presenta a l’absis del 
Bòlit-Sant Nicolau. Al centre, l’espectador, rodejat per pantalles de gran format, pot accionar uns 
polsadors per accedir a saber quin serà el seu destí, quines les forces que mouen el seu present, o 
escrutar les rèmores del passat que l’empeny. Guiats per l’oracle, podrem gaudir, com si es tractés 
de les cartes del tarot, de dues tirades endevinatòries.

En cadascuna d’elles, apareixen distints arquetips que en combinar-se creen atmosferes 
a cops inversemblants, a cops oníriques o màgiques. Cadascun, un pou (com tots, quasi infinit) de 
possibilitats que es multipliquen en la combinatòria del destí.

Aleatòriament. Una dona nua a punt de parir, equilibra el cos amb gestos lents, temptejant 
un centre de gravetat nou, del qual cal escoltar-ne instruccions per cada moviment, d’una veu que 
se sent des de dins, des d’algun punt latent en el més recòndit del seu cos. Escorxadors, escenaris 
de la mort calculada, amb ritual i sense, sang i patiment, aliment, mort i vida, de nou, una i una altra 
vegada. Les vísceres com a mètode d’endevinació, com les branques dels arbres al vent, els núvols 
en moviment o el pòsit del cafè. El cicle de la vida, el cercle de la mort. Tres generacions d’homes 
i dones que passegen per l’espai, entrant i sortint, en un escenari natural que no té ni principi ni fi. 
Cossos capgirats que aguanten la pressió del temps. Cecs que llegeixen textos indesxifrables pels 
vidents. Vidents que fan profecies sobre el futur.

Per cert, ¿és possible traspassar el destí d’una persona a una altra? Isaki em fa la pregunta, 
desafiant, mentre em diu que romandrà atent, per comprovar-ho, i declara que vol escriure una 
autobiografia en tercera persona. I les pantalles s’omplen amb fragments d’un cos tatuat amb textos 
altament suggeridors: “No hi ha res més subjectiu que no parlar de mi mateix”; al ventre, l’horacià 
“mirator cunni”. Una nova tirada omple les pantalles amb vulves monumentals. L’origen du monde de 
Courbet cobra ara vida, autònom i sense embuts. I recordo que va ser pintat el 1866 per romandre 
ocult, primer a la cambra d’un diplomàtic, sota un cortinatge, després amagat sota un paisatge ne-
vat, i finalment cobert per una altra vulva, això sí, abstracta, que pintà el 1955 un altre artista, André 
Masson, com a encàrrec de la dona del seu darrer propietari: el psicoanalista Jaques Lacan. Sense 
dubte, el millor arquetip per guiar l’oracle de les prediccions, per revelar allò ocult.

Isaki comenta que li agradaria fer una peça inacabable, una màquina de fer prediccions 
infinita, per oferir recomanacions... com aquelles, em diu, que descobrim en els pastissets de la sort 
després d’un àpat xinès.

Un consell recent em ressona al cap, el de la protagonista de The Wind d’Ahtila. Des de 
la psicosi, ens fa una darrera recomanació que ens transporta, de nou, al món inconegut de les 
emocions i els desitjos:

“Guarda’t la teva pròpia merda § En això m’he doctorat jo § No sento ira ni melancolia, 
sinó que sóc ira i melancolia”

Com L’origen du monde, paradoxalment explícit i misteriós: sí, contingent al ser. El codi de 
la vida.

—
* Isaki Lacuesta / Isa Campo: 

L’origen del món. Retaule de les endevi-
nacions, 2010.

Cortesia del artista.
—



Eija-Liisa Ahtila (Hämeenlinna, Finlàndia, 1959)
Viu i treballa a Hèlsinki 

A l’inici de la seva carrera, el contingut con-
ceptual de les obres d’Eija-Liisa Ahtila estava forta-
ment influït per la filosofia de l’art així com per la 
crítica a les institucions artístiques i pel feminisme. 
El focus de les seves investigacions era la construc-
ció de la imatge, el llenguatge, la narrativa i l’espai. 

A partir dels anys noranta s’endinsa en temes 
al voltant de la identitat individual i el límit entre 
l’ésser i el cos en relació amb l’altre. Les seves pro-
duccions, que aborden temes com les relacions hu-
manes, la sexualitat, les dificultats de la comunica-
ció, la identitat individual, la seva formació i la seva 
desintegració, estan basades en la recerca entorn de 
fets reals o ficticis, així com en experiències i re-
cords propis i aliens.

El seu procés de treball es materialitza en 
unes videoinstal·lacions multipantalla que exploren 
unes particulars narratives experimentals basades 
en inquietants drames humans, sempre centrats en 
l’àmbit de les relacions personals. 

www.crystaleye.fi

Jonathan Harris (Vermont, EUA, 1979) 
Viu i treballa a Nova York 

Harris porta a terme projectes que repensen 
com els humans ens relacionem amb la tecnologia 
i entre nosaltres. Combinant elements de ciència 
computacional, arts visuals, antropologia i narrati-
va, els seus projectes van des de la construcció de 
la càpsula del temps més gran del món (amb Yahoo!) 
fins a documentar el procés de cacera d’una balena 
per un esquimal d’Alaska a l’oceà Àrtic.

És el creador, juntament amb Sep Kamvar 
del treball We Fell Fine, que constantment mesura 
la temperatura emocional de la humanitat a través 
d’una anàlisi a gran escala de blocs, i ha portat a ter-
me d’altres projectes sobre temes com les cites en 
línia, la mitologia moderna, l’anonimat, les notícies 
i el llenguatge.

Graduat a Princeton, el 2005 va col·laborar 
amb Fabrica (centre de recerca en comunicació de 
Benetton), i la seva feina ha estat reconeguda amb 
diversos premis com els Webby Awards i per diverses 
institucions com AIGA, Print Magazine o The World 

Economic Forum, que el 2009 el va nomenar Young 
Global Lider. 

Ha impartit conferències a Google, a les uni-
versitats de Princeton i Stanford i a TED Conferen-
ce, entre d’altres.

Els seus projectes s’han exposat a espais com 
el MOMA (Nova York) i el Centre Pompidou (París) 
i han aparegut a CNN, NPR, BBC,s entre d’altres.

www.number27.org

Isaki Lacuesta (Girona, 1975)
Viu i treballa entre Barcelona i Girona

Com es fa palès als treballs que es presenten 
a la mostra Limbicus, Isaki Lacuesta és un cineasta 
que explora la naturalesa humana a través del retrat 
de particulars universos emocionals utilitzant dife-
rents disciplines com a estratègia d’acostament. 

El seu primer llargmetratge, Cravan vs Cravan 
(2002), va ser premiat en diversos festivals internacio-
nals i va rebre premis com el Premi RNE-Sant Jordi, 
el de Millor Director Novell i el Premi del Públic a la 
Millor Pel·lícula al Festival Internacional de Cinema 
Fantàstic de Catalunya de Sitges. Pel segon, La leyenda 
del tiempo, va ser seleccionat a l’International Film Fes-
tival de Rotterdam, i va ser reconeguda com la millor 
pel·lícula espanyola de l’any per la Federació Catalana 
de Crítics. El seu tercer film, Los condenados (2009), va 
guanyar el Premi FIPRESCI  a la secció oficial del 
Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià.

Nominat a l’edició d’enguany del Festival de 
Cinema de San Sebastià pel seu quart film La noche 
que no se acaba, actualment està finalitzant Los pasos 
dobles, un llargmetratge realitzat amb la col·laboració 
del pintor Miquel Barceló. 

Així mateix, Lacuesta ha mostrat el seu 
treball en diverses exposicions a centres d’art con-
temporani i entitats culturals com, entre d’altres: 
Sala Metrònom (Barcelona), CCCB, Institut d’Arts 
Visuals de Leipzig, Acadèmia Espanyola de Roma, 
Fira del Llibre de Frankfurt, Artium (Vitòria), etc... 

Director del Centre d’Estudis Cinemato-
gràfics de Catalunya, Isaki Lacuesta va estudiar Co-
municació Audiovisual a la UAB i posteriorment va 
cursar un màster en documental de creació a la UPF, 
del qual és docent en l’actualitat. A més, Lacuesta 
també ha escrit guions de llargmetratges així com 
nombrosos articles sobre cinema, música i literatura.

Activitats integrades

Bòlit Diàlegs
Isaki Lacuesta, Secundí López-Pousa i Rosa Pera.

Dimarts 23 de novembre a les 18.00 h a Bòlit-
La Rambla/Dadespai i Bòlit-Sant Nicolau. Inscrip-
ció gratuïta.

Visita comentada a l’exposició guiada per 
l’artista Isaki Lacuesta, Secundí López-Pousa, neu-
ròleg i professor de la UdG i Rosa Pera, directora del 
Bòlit i comissaria de la mostra. Posteriorment, tindrà 
lloc una conversa on l’experiència científica i artísti-
ca es posaran en relació a l’exposició.

Activitat produïda per Bòlit, Centre d’Art 
Contemporani. Girona amb la col·laboració de  la 
Unitat de Valoració de la Memòria i les Demències 
(UVaMiD), Centre Sociosanitari La Répública - Ins-
titut d’Assistència Sanitària.

Bòlit Diàlegs
Isaki Lacuesta, Àngel Quintana i Rosa Pera.

Dimecres 10 de novembre a les 16.00 h a 
Bòlit-La Rambla/Dadespai i Bòlit-Sant Nicolau. Ins-
cripció gratuïta.

Visita comentada a l’exposició guiada per 
l’artista Isaki Lacuesta, Àngel Quintana, professor 



Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona

Organització i producció: Ajuntament de Girona i 
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura 
i Mitjans de Comunicació.
Direcció: Rosa Pera
Producció: Farners Cabra
Comunicació, difusió i web: Diana Sans
Administració: Airusa Aguilera
Disseny Identitat – Comitè assessor disseny gràfic: 
Estudi Lamosca

Col·labora:

Organitza: 

Patrocina:

Membre de:

Exposició

Comissariat i direcció de projecte: Rosa Pera 
Disseny gràfic: ferranElOtro Studio
Coordinació de muntatge: Xavier Torrent i Anna Ribas
Equip de muntatge: Miquel Giner i Roger Rafart
Vigilància sales: Omar Al-Ajvani Vázquez, Adela 
García-Caamaño i Mariona Terrats
Visites guiades: Beatriz García Moreno
Traduccions: Link traduccions

Més informació i inscripcions:
www.bolit.cat | info@bolit.cat
Tel. (+34) 972 427 627

Agraïments:

Agraïments especials:

Centre Cívic Sant Narcís, AVV Sant Narcís, Marta 
Gili, Marian Goodman Gallery (New York and Pa-
ris), Sep Kamvar (kamvar.org), SAM-Servei Atenció 
als Museus (Girona) i Juanjo Valeros.

d’Història i Teoria del Cinema de la UdG i Rosa Pera, 
directora del Bòlit i comissaria de la mostra. Posterior-
ment, tindrà lloc una conversa on l’experiència cinema-
togràfica i artística es posaran en relació a l’exposició.

Activitat produïda per Bòlit, Centre d’Art Con-
temporani. Girona amb la col·laboració de la UdG.

Projecció documental
Va de Bòlit (tot s’hi val) de Joanot Cortès.

Dimecres 27 d’octubre a les 20.00 h al Tea-
tre Auditori Centre Cívic Sant Narcís (Plaça de 
l’Assumpció 26-27, Girona). Entrada Gratuïta.

Treball en procés al territori que incideix en 
la memòria d’un joc lligat a la tradició i a la cultura 
de la ciutat, Va de Bòlit (tot s’hi val) és un documental 
enregistrat durant el Campionat Mundial de Bèlit 
2010 del barri de Sant Narcís. El film vol posar de re-
lleu la càrrega etimològica, lúdica, popular i partici-
pativa implícita en la denominació del Bòlit, Centre 
d’Art Contemporani. Girona, la qual es vincula per 
afinitat a una de les activitats més populars de Giro-
na. Posteriorment a la presentació, el film es conver-
tirà en una càpsula videogràfica accessible des del 
web del Centre (www.bolit.cat).

Activitat produïda per Bòlit, Centre d’Art 
Contemporani. Girona amb la col·laboració del Cen-
tre Cívic Sant Narcís i l’AVV Sant Narcís.

Visites guiades

Activitat gratuïta. Horaris a convenir.
Inscripció prèvia obligatòria.

Inclouen una visita comentada a l’exposició, 
tant a Bòlit-La Rambla/Dadespai com a Bòlit-Sant 
Nicolau.

Activitats vinculades

Sínthesis (o el descobriment de la mel) de Lluís 
Sabadell Artiga.

Dijous 11 de novembre a les 19.30 h a la Cape-
lla de Santa Llúcia (Jardins de John Lennon, Porta 
de la Muralla s/n, Girona). Entrada gratuïta.

Sínthesis (o el descobriment de la mel) és una 
performance que reflexiona sobre l’espiritualitat con-
temporània, i que és entesa pel seu autor com una 
litúrgia a partir dels elements que la formen: acció, 
paraula, cant, música, objectes...

Activitat produïda pel Festival EBENT 
de Performance de Barcelona amb el suport de 
l’Ajuntament de Girona i la col·laboració de Tem-
porada Alta 2010 Festival de Tardor de Catalunya  i 
Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona.


