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Parlem d’un tema, d’un gran 
tema (tan interessant, sens 
dubte, com algunes grans 
preguntes que la realitat 
mediàtica ens posa damunt la 
taula). Parlem d’educació i d’art 
i de com s’entenen, es troben, 
s’ajuden o s’influeixen. I, en fi, 
de com les bones intencions 
d’aquest matrimoni s’escriuen 
en els llibres blancs de cultura, 
en els plans estratègics, en els 
manuals de bones pràctiques... 
És el moment de recordar totes 
les formes del subjuntiu dels 
verbs familiaritzar, adquirir, 
ajudar, desenvolupar, impulsar, 
integrar i, llavors, afegir-hi 
fraseologia específica com 
ara “estimular la creativitat”, 
“promoure la innovació i el 
diàleg creatiu”, “crear noves 
fórmules d’educació artística”, 

etc. Sembla que sí, que sabem de 
què estem parlant i que tenim 
molta literatura prèvia que ens 
empara. Ho sabem?
Anem al cas que ens ocupa. La 
beca Bòlit Mentor té un caràcter 
integral en el qual se sumen 
alguns detalls d’interès com la 
convocatòria oberta i pública que 
es va fer, la tria dels projectes 
presentats per part d’un jurat 
expert, la disponibilitat d’uns 
centres lectius, la possibilitat 
de disposar d’uns honoraris 
per desenvolupar el projecte, 
la tutela d’un comissari i, 
finalment, el desplegament 
expositiu i totes les activitats 
afegides. No es tracta d’un 
projecte original però té un cert 
caràcter exemplar en la seva 
totalitat. El resultat d’aquesta 
tria s’ha dut a terme en els IES 

Preferiria haver-ho fet. David Santaeulària



Carles Rahola (Girona), Josep 
Brugulat (Banyoles) i a l’IES La 
Bisbal d’Empordà.
Com ha anat el resultat del 
projecte, nois i noies?: “Hem 
après a gravar”. Sí, però i què 
més?: “Sabem que hem de 
demanar permís per fer-ho”. 
D’acord, què més?: “Que hi 
ha gent a qui no agrada sortir 
a càmera”... I què més?: “Em 
preocupa la gent que hem 
anat a entrevistar, ho passen 
malament”. 
“Ajudem a crear el públic del 
demà per a les exposicions 
d’art”? (nova pregunta de 
manual). Bé, potser sí, però 
no hauria de ser només això. 

A estones s’intenta aquest 
apropament i, més sovint, 
s’aconsegueix que trobin una 
nova manera de qüestionar la 
realitat. S’intenta que aquest 
estrany “accident” que suposa 
tenir un creador artístic en 
el món lectiu permeti noves 
mirades que ultrapassin el 
model acadèmic. És poca 
cosa, segons com es vegi, 
però com comentava una 
professora d’un IES: 
“Ostres! M’hagués agradat 
molt haver fet aquesta 
activitat quan jo era 
alumna”. Sí, és veritat, jo 
també preferiria haver-
ho fet.

Girona.doc
Joanot cortès / Marta Sureda



Girona.doc és un projecte dirigit 
per Joanot Cortès (Vic, 1982) i 
Marta Sureda (Girona, 1979), 
que, a partir del documental, 
vol reflexionar sobre la creació 
audiovisual, tot adquirint un 
aprenentatge pràctic i teòric a 
través de la participació en tot 
el procés (des de la filmació a 
l’edició) i amb el visionat i el co-
mentari d’obres de referència. El 

taller, desenvolupat amb alum-
nes de l’IES Carles Rahola de 
Girona, s’ha dividit en diversos 
exercicis en què els alumnes han 
deixat testimoni del seu entorn 
(retrats de personatges, espais 
emblemàtics, la vida quotidiana, 
esdeveniments concrets, etc.) 
per tal d’aconseguir documentar 
audiovisualment l’essència social 
i urbana de la seva ciutat. En 

aquest procés han passat d’ana-
litzar allò més proper i les seves 
inquietuds, a endinsar-se en el 
dia a dia d’àmbits més lúdics (les 
fires de Girona i el circ Raluy) 
o en problemàtiques socials 
candents (els desnonaments i 
la crisi econòmica). El resultat 
d’aquest treball conjunt es des-
plega en dos apartats diferents: 
una videoprojecció en la qual 

els artistes (Marta i Joanot) fan 
una edició personalitzada, que 
transcendeix el simple resum 
dels fets, i un bloc, consultable 
a l’espai de documentació, on 
se sistematitza tot el treball 
realitzat, específicament, pels 
alumnes: autoretrats, “minuts 
Lumière”, confessions, making 
off, reportatges, etc. En ambdós 
casos es pot veure com el trànsit 

Girona.doc  Joanot cortès / Marta Sureda



entre l’aprenentatge de la tècnica 
i els resultats finals ha anat apa-
rellat amb un qüestionament so-
bre l’objecte d’estudi. L’evolució 
del “com?” al “per què?” ha estat 
la clau de volta que ha permès 
transcendir un aprenentatge aca-
dèmic convencional o, en tot cas, 
l’ha dotat de noves eines.

“La prima bastarda
de Stephen Dedalus”

Marla Jacarilla 



El projecte Trending Topics, 
quaderns de bitàcola, megapixels 
i recursos narratius, de Marla 
Jacarilla (Alcoi,1980) proposava 
als alumnes de l’IES La Bisbal 
d’Empordà un acostament 
reflexiu al món del cinema i, en 
concret, a com aquest ha abordat 
en els últims vint anys els retrats 
de personatges adolescents. En el 
cinema actual, s’aborden proble-
mes reals? Es creen personatges 

creïbles? És el cinema un mirall 
en el qual veure’s reflectit o una 
manera d’escapar de les rutines 
diàries? Partint d’aquestes 
preguntes, i analitzant fragments 
de pel·lícules, peces de videoart, 
textos literaris i obres d’art, es va 
dur a terme un projecte de vídeo 
col·lectiu estructurat per capí-
tols, cadascun dels quals va ser 
realitzat per un grup de treball de 
quatre alumnes. Aquests treballs 

es poden visualitzar a la zona de 
documentació de l’exposició.
En paral·lel a aquest projecte, 
Marla Jacarilla ha creat una nou 
treball: “La prima bastarda de 
Stephen Dedalus” en el qual, ter-
giversant i rebatent la coneguda 
teoria dels “sis graus de separació” 
intenta trobar punts de contacte 
entre Stephen Dedalus (alter ego 
de James Joyce) i R (heterònim de 
la pròpia artista). Aspectes que 

“La prima bastarda de Stephen Dedalus” Marla Jacarilla 



també havien estat tractats en 
el taller amb els alumnes –com 
l’adolescència, l’autoretrat, la 
ficció biogràfica- es posen en joc 
per donar pas a una sorneguera 
tragicomèdia en cinc actes que, 
entre moltes altres coses, plan-
teja un exercici metalingüístic 
sobre la manera d’explicar his-
tòries. No es tracta de la versem-
blança de les possibles relacions 
entre els dos subjectes sinó de 

les estratègies que es fan servir 
per aconseguir-ho i de fer evi-
dent que la manera d’encaixar 
(o no) els records condiciona 
els nostres relats biogràfics. 
“La prima bastarda...” suposa 
una nova aportació a la par-
ticular sèrie “Elucubracio-
nes en torno a esa serie de 
características que debería 
tener –o no– la literatura 
del futuro”. 

TACET*
Dani Medina 



Dani Medina (Barcelona, 1983) 
proposa en el projecte Tacet una 
lectura i intervenció de l’entorn 
de l’IES Josep Brugulat de Ban-
yoles (on s’ha desenvolupat el 
procés) a través de l’experimen-
tació sonora. Des d’una pers-
pectiva global, el projecte Tacet 
tracta d’entendre una ciutat dins 
d’una altra ciutat i l’IES com 
aquell espai on es condensa i 

s’aïlla la ciutat. En lloc de pensar 
que el centre lectiu és un reflex 
de la ciutat, es tractava de veu-
re-ho com una ciutat “compri-
mida” i “ampliada” alhora, dins 
els límits del mateix institut. La 
investigació s’ha articulat en tres 
eixos: 1. gènere i sexualitat, 2. 
immigració i diversitat cultural  
i 3. autonomia i autogestió. Els 
estudiants han buscat ressonàn-

cies amb moviments socials 
que tenen lloc a la ciutat con-
temporània i han centrat l’”oïda 
observadora” i la “mirada sonora” 
cap als nodes d’interès de cada 
un dels activismes per llegir la 
distribució del seu entorn a par-
tir del gènere, el sexe, l’ètnia, els 
espais d’autonomia, etc.  Tacet 
ha tingut un desenvolupament 
en paral·lel a la ciutat de Girona 

a partir d’un recorregut guiat 
amb quatre activistes de la ciutat 
que treballen en diversos àmbits 
d’atenció social. En un moment 
determinat, les dues propostes 
han fet una trobada (un passeig 
sonor) en la qual han intercanviat 
punts de vista i experiències que 
han permès contrastar i enriquir 
el resultat final. 

TACET* Dani Medina 



*tacet:  és una expressió provinent del 

llatí que significa “silenci”. És un terme 

musical que indica que un instrument 

no toca durant un període de temps 

llarg, generalment un moviment sencer. 

Quan a la partitura hi ha un tacet, 

l’intèrpret continua estant a l’escena 

però sense tocar res. John Cage va fer 

servir aquest terme com a instruccions 

per a la famosa obra 4’33’’ per indicar al 

músic que no havia de tocar res durant 

els tres moviments de la peça. Fent 

preeminent el silenci, estava donant 

instruccions per posar l’oïda al centre. 

ACTIVITATS

Dissabte, 25 de gener
11 - 14 h, Bòlit_LaRambla, Sala Fidel Aguilar
El món i una càmera, a càrrec de Joanot Cortès i Marta Sureda.
Taller adreçat a nois i noies d’entre 12 i 18 anys en el qual 
aprendran tècniques bàsiques per a fer un documental.
18 h, Bòlit_StNicolau
Davant del mirall, selecció i presentació a càrrec de Marla 
Jacarilla.
Projecció d’obres de videoartistes (a partir del fons documental 
d’HAMACA) que se centren en temàtiques sobre l’adolescència 
i/o l’autoretrat.
 
Dissabte, 1 de febrer
12h, Bòlit_LaRambla, Sala Fidel Aguilar
Visita comentada a l’exposició a càrrec de David Santaeulària, 
comissari.
 
Dissabte, 22 de març
11 - 14 h, Bòlit_LaRambla, Sala Fidel Aguilar
El flautista d’Hamelin, a càrrec de Dani Medina.
Taller de narratives sonores a la ciutat. Sessió de creació i edició 
col·lectiva d’un passeig sonor geolocalitzat mitjançant l’aplicació  
noTours.
 
Dijous, 27 de març
19 h, Bòlit_LaRambla, Sala Fidel Aguilar
Taula rodona amb la presència de Marta Sureda, Joanot 
Cortés, Marla Jacarilla i Dani Medina.
Els artistes receptors de la beca Bòlit Mentor explicaran la seva 
residència en els centres lectius i com s’ha traslladat al treball 
que es mostra a la sala d’exposicions.

Totes les activitats són gratuïtes. Més informació i inscripcions: www.bolit.cat



DiRecció: Carme Sais
PRoDucció i DocuMeNTAció: Farners Cabra
coMuNicAció i PÚBLicS: Diana Sans
ADMiNiSTRAció: Teresa Hosta
DiSSeNy gRàFic: Glam Comunicació
MuNTATge exPoSiTiu: Xavier Torrent i Anna Ribas
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oRgANiTzAció i PRoDucció: 

BÒLIT
CENTRE D’ART
CONTEMPORANI
GIRONA

Generalitat de Catalunya
Departament
de Cultura

AMB  eL SuPoRT De: 

PATRociNiS:

AgRAïMeNTS: Marta Afuera, Montse Baró, Mònica Bertran, Àlex Bonany, Ybelice 
Briceño, Estel·la Broto, Pere Cañada, Anyely Cisneros, Rebecca Close, José Luís 
Espejo, Luís Félix, Jordi Galofré, Martí Galofré, Gabriel Gauducheau, Dolors 
Gubau, Veronica Lahite, Roser Masgrau, Balla Moussa Dieng, Sofía Parra, Aimar 
Pérez Galí, Doris Pérez, Blanca Pujals, Alba Pujol, Eli Pujol, Circ Raluy, Judit 
Romans, Quim Ruhí, Enrique Tomás i Anna Torrent.

eN coL·LABoRAció AMB:

IES Carles Rahola
de Girona 

ALuMNeS: 
Eloi Ayats, Pol 
Bordoy, Quim 
Carpio, Théo 
Carreras, David 
Esteba, Anna 
Espejo, Neus Feixas, 
Sergi Gelabert, 
Laura Gómez, 
Eder González, 
Joel Johera, Judit 
Martínez, Daniel 
Ortega, Patricia 
Peramo, Raquel 
Ropero i Mireia 
Serret.

PRoFeSSoRA:
Montse Miquel.

IES La Bisbal
d’Empordà

ALuMNeS: 
David Badia, Berta Bonada, Joana 
Bonada, Elisenda Cañet, Jordi 
Carreras, Laura Dominguez, 
Chaymae El-Jebari, Amina El-Ybili, 
Leyre Espada, Natalia Fita, Akira 
Flores, Roger Font, Luis García, 
Eva Gatius, Daniela Alejandra 
Machado, Andreu Martí, Marie-
Alexandra Matache, Mariona 
Melció, Carolina Miravete, Ingrid 
Mont, Núria Paneque, Ester 
Pedregosa, Lluc Quintana, Núria 
Ramos, Martí Saballs, Sergi 
Sabater, Carla-Timea Szekely, 
Miriam Vera i Lluís Viladomat. 

PRoFeSSoRA:
Marta Alsina.

IES Josep Brugulat 
de Banyoles

ALuMNeS: 
Bianca Albertini, 
Anna Camps, 
Marc Corominas, 
Josep Duran, Álex 
Fabra, Joe Farnarier, 
Alba Hugas, Fatu 
Macalou, Andrea 
Martín, Marc Merín, 
Marta Pairó, Joana 
Plana, Paula Riera, 
Mar Rojo, Maria 
Roura, Alba Sardà, 
Arnau Terradas i 
Esteban Urquízar.

PRoFeSSoRS:
Enric Beltran
i Josep Masdevall.

 

Bòlit_St.Nicolau

Bòlit_La Rambla

Bòlit_Oficina

• Museu d’arqueologia

• Museu de
   la cateDral

• Museu d’art de girona

• Museu d’història
   dels jueus

• Museu 
   Del cineMa

• cineMa truffaut

• caixaforuM

• casa de cultura centre cultural la Mercè

sala fidel aguilar

• Museu d’història
   de girona

• casa 
   MaSó



Bòlit_LaRambla, Sala Fidel Aguilar
Rambla de la Llibertat, 1. girona
De dilluns a divendres, de 9 a 20 h 
Dissabtes, de 9 a 14 h i de 16 a 20 h
Diumenges i festius, de 9 a 14 h

Bòlit_StNicolau
Plaça de Santa Llúcia, 1
17007 girona

Bòlit_Oficines
Pujada de la Mercè, 12, 2n
17004 girona
972 427 627 
info@bolit.cat

@arts_gi                  Arts girona

www.bolit.cat

BÒLIT
CENTRE D’ART
CONTEMPORANI
GIRONA

Generalitat de Catalunya
Departament
de Cultura


