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P er què la seva última
creació artística es
titula Blueism?
Perquè vaig passar
tres mesos enregis-

trant cada dia a les mateixes ho-
res la sortida i la posta del sol a
l’horitzó del mar de Sant Martí
d’Empúries. Va ser un gest repeti-
tiu, obsessiu i ambmalenconia fe-
menina. El mot blueism, ara en
desús i considerat despectiu, defi-
nia tot això com una malaltia de
dones amb ànsia d’aprendre i de
saber.

Sempre el mateix horitzó és
monòton?

Gens. És una cosa senzilla i mera-
vellosa, perquè entre capNorfeu i
l’espigó es veuen tots els colors
menys el blau, encara que el mar
té una gamma infinita de blaus.
L’horitzóesdevéuna connexió en-
tre elmar i el cel, un territori fron-
terer ambmoltes interpretacions.

El moment més especial?
Undia de boira, quan el sol no po-
dia sortir i només s’en veia un re-
flex llunyà.

Diferència amb el Carib de
moda i que vostè coneix?
És una altra història. El Carib té
aquell to blau i cristal·lí sensemis-
teri, mentre que a Empúries pot

passar de tot en qualsevol mo-
ment, la tramuntana té misteri i
la llum és especial.

Diferència amb Aiguablava,
on va néixer i créixer?
Una mesura diferent. La badia
d’Empúries té una amplada que
fascina. La meva Aiguablava és la
que m’explicava l’àvia. Ella hi te-
nia la barraca de pesca i recorda-
va que, quan esperava la barca so-
ta la llum de la lluna i de les tera-
nyines, tot era platejat.

Per què li agrada recordar?
Perquè vaig fer un treball de re-
cerca ambun antropòleg i parlant
amb gent gran vaig veure que els

records i la relació amb el paisat-
ge curen l’ànima. La memòria es
defineix com una capacitat de
l’ànima de recordar, i no és una
cosa tanmental com ens pensem.

Què va aprendre a Bolívia?
Vaig conviure amb dones aima-
res que tenien clar que els espais
fronterers entre mar i cel o entre
vall imuntanya són llocs on hi ha-
biten esperits protectors. Per ai-
xò fan uns altars amb objectes i al
mig hi pinten una línia de color
lluminós.

D’allà vénen les seves escultu-
res?
Les anomeno objectes poètics.

La majoria vénen de l’imaginari
de l’àvia fent ganxet, de la capsa
de costura i de botons, de la rela-
ció amb el temps quan es passava
mesos fent un jersei. D’altres vé-
nen de gestos quotidians i repe-
tits de generació en generació,
com la manera d’embolicar els
ous amb paper. Tot tenia el seu
sentit i l’àvia criticava que els fa-
bricants de neveres situen els ous
a la porta, es mouen i no és bo.
M’agrada la saviesa popular, i in-
tento reflectir-la en documentals
com Transmissions.

Les dones d’ara ja no tenen
capsa de costura.
Però hi ha un retorn. S’ha creat el
grupGuerrilla delGanxet. Reivin-
diquen les coses senzilles que fe-
ien les nostres àvies, que van ser
les últimes que van viure en un
món que el capitalisme encara no
havia depredat i el consumisme
no ens havia portat on som.

A internet la qualifiquend’ac-
tivista.
Potser perquè estic implicada en
moviments i col·lectius de dones.
El feminisme va ser l’única revo-
lució sense sang. Ara és diferent
que als anys setanta i sembla que
tot s’ha aconseguit, però no. La
igualtat és un frau i no és real,
perquè dones i homes som dife-
rents i això és una meravella.
L’alliberament de la donamitjan-
çant el treball ha comportat la do-
ble jornada a la feina i a casa, i
coses que estaven en mans de la
comunitat, com la cura de lamai-
nada i dels avis, han passat als ser-
veis socials. En el feminisme hi
hamoltsmalentesos, però un pla-
neta més feminitzat aniria d’una
altra manera.

Vostè que també s’hi dedica,
com va el negoci de les perfor-
mances?
Com a negoci, nefast, però com a
llenguatge va creixent malgrat
que el mercat no pot fer-hi res
perquè les performances són
gairebé com rituals. Quan estudi-
ava la carrera era una assignatu-
ra excèntrica que no interessava
quasi ningú, i ara s’en fan màs-
ters, hi ha un circuit de festivals i
molta activitat. Encara és una co-
sa excèntrica, però no tant.

Exposicions, audiovisuals, ob-
jectespoètics... Enquè converti-
rà tot el seumaterial sobre Em-
púries?
En un llibre on surti a la llum la
meva escriptura.

Té més aspecte de poeta que
no pas de pagesa.
Doncs tinc un ruc, unhort i treba-
llo la terra.
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