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INTRODUCCIÓ
Video: https://youtu.be/hMVtIIdkw-8
El projecte expositiu i instal·latiu DIMONIS. Ex-orcismes i in-orcismes de Verdaguer creada
per cabosanroque (Laia Torrents Carulla i Roger Aixut Sampietro) és una proposta de la
Fundació Jacint Verdaguer per al programa d’exposicions itinerants. És un projecte expositiu
d’art sonor que se serveix de les llibretes escrites per Jacint Verdaguer entre el 1890 i el
1893 mentre assistia a sessions d’exorcismes en un pis de Barcelona, per reflexionar sobre el
fenomen de la possessió i les seves implicacions socials, estètiques, biològiques i fins i tot
teatrals. Textos profundament actuals que, amb la situació provocada per la crisis sanitària
del Covid-19, ressonen encara amb més contundència.
El projecte expositiu ha estat produït per cabosanroque, el Festival Temporada Alta, el Grec
Festival, el Centre Cultural La Filature Scène-National de Mulhouse, la Fundació Lluís Coromina
i la Fundació Jacint Verdaguer que té com a finalitat la conservació, la investigació, la promoció
i la difusió del patrimoni tangible i intangible que ha generat Jacint Verdaguer.
L’aforament màxim per al millor gaudi de l’exposició és de 20 persones al mateix temps, les
condiciones especificades per la crisis sanitària del COVID-19 per les sales d’exposicions ha
delimitat l’aforament a 15, cosa que no ha modificat en res l’experiència del públic.
Des del novembre de 2019 fins al novembre de 2020 s’ha exposat a Girona (Sala de descans
del Teatre Principal (Girona, Nov’19), Centre Culturel La Filature (Mulhouse Scène-Nationale,
Des’19), Atélier 2, Théâtre Garonne (Toulouse, Mar’20), Centre Cultural el Born (Barcelona,
Jul’20) y Sala Verde de los Teatros del Canal (Madrid, Nov’19).

“Seria un error a aquestes altures pensar que els catalans podem prescindir del Verdaguer dels
exorcismes. Sobretot perquè és un Verdaguer de talla única, insubstituïble, capaç d’ex- però
també dels més grans in-orcismes...”
Ricard Torrents Bertrana
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El resultat és una gran instal·lació sonora i plàstica de cabosanroque, on no només s’involucren
el coneixement de diferents disciplines sinó la connexió entre elles per arribar a un àmbit
d’acció més ample. S’adreça a tot tipus de públic inclòs aquell qui no coneix o no li interessa
l’obra del poeta.
Jacint Verdaguer (1845-1902) és el poeta romàntic més important de la literatura catalana,
gràcies a obres de repercussió extraordinària com Canigó i L’Atlàntida, entre moltes altres. En
el punt més àlgid de la seva carrera decideix arriscar una vida d’èxit i privilegis, per dedicar-se
als més desvalguts de la societat. Ho fa a les acaballes del segle XIX a Barcelona, en un moment
d’una gran crisi social, també a Europa i a nivell mundial. Moviments com l’espiritisme,
l’anarquisme, el comunisme, el darwinisme, Nietzsche, Freud... irrompen en una societat plena
de desigualtats i que busca respostes: el món sencer bull, i l’església catòlica es veu
qüestionada per molts fronts. És en aquest moment quan el poeta comença a participar en
sessions d’exorcismes, i durant quatre anys pren notes amb regularitat que queden recollides
en quatre quaderns. El conjunt d’aquests textos no té forma acabada de llibre ni tampoc títol.
Encara que pot molt ben ser que Verdaguer en algun moment hagués pensat en aquesta
possibilitat.
El 2014 Edicions Verdaguer publica el llibre DIMONIS, Els apunts de la Casa d’Oració presos per
Jacint Verdaguer i copiats i comentats per Enric Casasses. Aquests apunts, sota la revisió,
interpretació i mirada de l’escriptor català contemporani esdevé la llavor d’aquest projecte
expositiu de cabosanroque: DIMONIS.
El que proposa cabosanroque és acostar-se al Verdaguer més desconegut i allunyat de l’èxit
literari, i rellegir-lo contextualitzat i des de la contemporaneïtat, fent-ne una interpretació lliure
a partir d’un nou terreny entre el què és sonor i el què és visual. Una aproximació a un text
estrany, excepcional, mai corregit ni publicat (en vida del poeta), des de diversos nivells analítics,
però amb un objectiu final: la instal·lació. Una manifestació artística integrada per 10
instal·lacions plàstic-o-sonores i la relació entre elles que són el resultat de la recerca de 5
conceptes bàsics i la seves connexions:
1. L’Acte comunicatiu
Els exorcismes és la única forma de comunicació amb la divinitat que no és
unidireccional, a diferència dels oracles i les aparicions (manifestacions divines de la
verge, de sants, etc) s’estableix una diàleg.
En els textos de les llibretes es presenta la dificultat de saber qui parla. Aquesta
dificultat es presenta en el pla psíquic (o metapsíquic) i en el pla estilístic. La
multiplicitat de veus, la polisèmia en el discurs, les metàfores que es troben en els
diàlegs i que es produeixen condicionades simbòlicament pels elements del ritual.
2. El ritual
El fenomen de la possessió pertany, en gran part, a un univers cultural de
representació i ritualització que té un capital simbòlic tan excepcionalment ric que
desborda la consideració purament mística o religiosa.
Cada objecte, cada concepte val pel seu significat, posseeix un valor simbòlic i la
interacció amb altres elements crea noves sintaxis simbòliques. Es tracta doncs de
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recórrer iconogràficament el text a la recerca d’allò que sigui susceptible de posseir un
valor simbòlic.
3. La NO correspondència entre continent i contingut
La dissociació entre la morfologia associada als elements del ritual i la seva expressió
sonora. Aprofundiment en la dissonància cognitiva, en la desharmonia de sistemes
d’idees establerts cultural i estèticament.
El so envaeix l’hegemonia de la imatge, la interromp, la qüestiona, la soscava i la
desestabilitza. Li afegeix nous sistemes de significació. El punt de partida és la idea que
és sempre poètica i que en expressar-se mitjançant recursos diferents, adquireix
múltiples formes.
4. Paral·lelismes amb la biologia i la pandèmia mundial de la covid.
Els dimonis tenen en comú amb els paràsits (així com amb els virus) que modifiquen
radicalment la conducta de l’organisme hoste. La parasitologia és una branca del
coneixement que estudia els organismes paràsits i els efectes que aquests organismes
produeixen en els que els sustenten. Es tracta d’establir ressonàncies estètiques entre
la possessió i la parasitologia.
La situació actual deguda a la crisis sanitària provocada per la pandèmia multiplica la
dimensió del concepte i muta la metàfora textual cap a una literalitat, que en alguns
casos esdevé corprenedora, donant una gran actualitat i contundència a l’obra.
5. Formes de possessió
Per conèixer diferents formes de possessió s’han realitzat entrevistes a especialistes de
diverses disciplines, qüestionant-los sobre temes claus i recurrents en la possessió i
traslladable a altres disciplines. Les persones entrevistades han estat els antropòlegs
especialistes en antropologia religiosa de la UB: Manuel Delgado y Gerard Horta;
estudiosos de Verdaguer de reconeguda trajectòria com Ricard Torrents (UVic); i
gestores de patrimoni literari del poeta vinculades a la Fundació Jacint Verdaguer i
com Carme Torrents i Jordina Boix; també a biòlegs especialistes en virologia
farmacèutica com Lourdes Porquet, Xavier Rebordosa. Poetes i rapsodes com Enric
Casasses i Núria Martínez-Vernis.
I també ha completat aquestes entrevistes lectures d’assajos antropològics sobre la
possessió en diferents cultures i confessions religioses com la catòlica, el rituals vudú o
el moviment espiritista.

El resultat és una obra exempta d’una forma pura; no situada en les zones de confort i més
convencionals de cada disciplina (la poesia, la música, l’art sonor, les arts plàstiques i
audiovisuals, la tecnologia i les arts escèniques) sinó en una combinació d’aquestes o en un
punt entremig. S'utilitza l'espai d'exposició, per crear una instal·lació, un ambient, una
experiència global en la que intervenen diversos sentits o el cos sencer del públic. El visitant
pot transitar-hi, així la instal·lació supera els límits convencionals propis de les disciplines
clàssiques i incorpora tot tipus d'elements, tècniques i mitjans tecnològics.
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L’espai sintetitza tota una trajectòria projectada en diferents gèneres i disciplines entre les que
es mou cabosanroque: la música i el so, les arts escèniques i les arts visuals plasmades en
instal·lacions dins d’espais museístics i sempre vertebrades pel so. L’obra del poeta és el
ressort que porta a cabosanroque a la exploració sonora, dramatúrgica i visual sobre la
possessió.
L’objectiu de l’exposició, sentir i veure, es converteix en escenificació més que en una
interpretació. Amb aquesta proposta expositiva es pretén obrir els textos de Verdaguer a
diferents nivells de comprensió, no redundar en un sol significat, sinó facilitar l’experiència, a
partir de l’elecció d’elements molt precisos. Es pretén que el públic sigui capaç de combinar
aquests elements d’una manera subjectiva i molt diferent per a cadascú, superant així la raó i
re-introduint el cos, l’experiència sensorial. Els objectes, el text, la música i els sons són massa
diversos i contradictoris per ser reduïts a un sol significat o missatge. L’experiència no pot ser
mesurada només amb el coneixement racional.

“...Ni un vers en castellà, fou la seva divisa. Ni una prosa en connivència amb exorcistes
derrotats. L’escriptor Enric Casasses ho proclama per al nostre temps. Si voleu una empenta,
aneu al i participeu dels in-orcismes i trans-orcismes de Verdaguer, que ens arriben per
CABOSANROQUE amb Enric Casasses de guia.”
Ricard Torrents Bertrana
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CONTINGUT I RELAT
cabosanroque es serveix d’aquests apunts escrits per Jacint Verdaguer entre el 1890 i 1893 per
reflexionar al voltant del fenomen de la possessió i les seves implicacions socials, estètiques,
biològiques, i fins i tot teatrals.
Les paraules de Verdaguer, profundament actuals, són el nus que lliga dos mons paral·lels: el
visible i l’invisible. L’home i la societat. L’individu i la seva comunitat. cabosanroque s’aproxima
al Verdaguer més desconegut i el rellegeix des de la contemporaneïtat, fent-ne una
interpretació lliure, de la paraula al so, i del so a la imatge.
DIMONIS és una obra polifònica on l’espectador acaba formant part d’una altra obra que el
conté. Ésser posseït (sense saber-ho) i transmutar de subjecte-passiu d’una “exposició” a
objecte-actiu d’una “instal·lació”.
El públic entra dins d’una instal·lació de gran format: un espai blanc de 100 metres quadrats
amb el terra subdividit per envans que pugen 35cm (quan l’espai ho permeti) o bé marcats al
terra amb cinta reactiva a la llum si l’espai no és quadrat. Aquestes divisions del terra delimiten
la planta d’un pis de Barcelona del 1890. Aquest pis és una representació a escala real (1:1) de
la planta del pis 4rt-2a del número 7 del carrer Mirallers de Barcelona, on Jacint Verdaguer va
assistir a les sessions d’exorcisme entre el 1890 i el 1893.

NOTA IMPORTANT: Quan les dimensions de l’espai expositiu no compleixin les dimensions
requerides (un espai diàfan d’un 12m X 12m i més de 3,5metres d’alçada)
es podrà adaptar l’exposició molt fàcilment, veure pàg 18 Adaptació als
espais expositius.
L’exposició té dues maneres diferents de propiciar l’experiència sensorial al públic: les línies
discursives són sempre les mateixes, però s’aborden espacialment d’una forma diferent:
l’estança i el pis.
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A cada estança d’aquest pis hi ha una instal·lació sonora i el públic transita entre elles
lliurement segons els seus interessos; no hi ha un circuit marcat ni físic ni teòric. Dins d’aquest
“lliure” deambular el públic és utilitzat com a part activa de l’obra com públic d’una instal·lació
dins d’una estança, i al mateix temps és part activa per el públic que l’observa des d’una
estança adjacent; és a dir passa de ser subjecte passiu a ser objecte actiu.
L’estructura temporal, que té una durada de 37 minuts, es construeix a partir d’aquests 2
traçats espacials que són les estances i el pis i que es relacionen entre ells en un joc de
dinàmiques dramatúrgiques i propicia que el públic, sense ser-ne conscient, acabi interpretant
una mena de coreografia quasi imperceptible i orquestrada per cabosanroque, que no deixa de
constituir una forma alternativa de possessió.

Les Estances
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Dins de cada una de les estances hi ha una instal·lació que convida a la reflexió sobre la
possessió, aquestes són:
1. Paràsits electromagnètics en directe.
“Sí, ja estan inflamats de la nostra flama, que dóna molta ciència però ciència de microbis”

La idea de la peça sorgeix de la infecció parasitària. L’acció del paràsit modifica les funcions de
l’organisme hoste, i les capgira en el seu benefici. S’introdueixen ones electromagnètiques
(paràsits magnètics) al funcionament normal d’una televisió de tubs catòdics que modificaran
imatges i so. Tot el cablejat necessari (4 a 5 cables diferents per cada televisor, 35 cables en
total) arriba des de la part posterior dibuixant un manyoc orgànic, amb forma de nervis o
neurones i les caixes de metacrilat ens permeten veure com s’introdueixen en l’organisme
infectat.
Descripció tècnica: 7 televisors de tub catòdic amuntegats en una matriu desordenada,
conformen la cara descomposta del Niño de Elche cantant textos dels Apunts de Verdaguer.
S’aprofiten components electrònics dedicats a generar imatge per generar so, i més tard
aquests sons s’utilitzen per distorsionar imatges.
Les bases rítmiques i melòdiques de les cançons es produeixen amb sons d’interferències
electró-magnètiques captats amb inductàncies. Aquestes inductàncies s’acosten a diferents
components del televisor per obtenir diferents tipus de sons. És a dir, els sons instrumentals es
produeixen seleccionant diferents interferències electro-magnètiques provocades per
components la funció dels quals és generar imatges.
A partir d’aquí, aquests sons es manipulen i es re-introdueixen al televisor per mitjà d’uns
electroimants enganxats al tub catòdic. Aquests electroimants, funcionen com una mena
d’altaveus i van alterant la trajectòria del bombardeig d’electrons del tub catòdic, provocant
interferències a la pantalla del televisor que variaran depenent de la freqüència i volum del so.
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2. Font, paraigua i parallamps
“Invoca la santa creu que et sia paraigua, parallamps i mur de defensa”

La formalització de la instal·lació parteix d’un versicle dels apunts on apareixen la creu, el
paraigües i el parallamps. Les cintes es creuen formant estructures de creu, i encara si les
mirem individualment, es podrien considerar creus TAU, la creu en forma de T, que és la més
antiga i que sembla que podria ser el tipus de creu en què va ser crucificat Jesucrist. Les
estructures de cintes i verticals també ens poden recordar tan parallamps com estructures de
paraigües. El funcionament sonor, a partir de l’aigua ens remet altra vegada a la simbologia
associada a l’aigua beneita, com a la instal·lació dels recipients de vidre.
Descripció tècnica: Cintes mètriques en posició horitzontal que condueixen l’aigua d’una a
l’altra fins que cauen a la piscina. Les cintes s’amplifiquen amb microfonia de contacte amb un
sistema sorgit de la investigació on no hi ha cablejat transmissor sinó que la pròpia estructura
es converteix en transmissor, de manera que el nivell d’entrada del so és prou alt com per
amplificar impactes de gotes d’aigua.

3. Natura/Ratllades de les llibretes/Censura
“Perquè ha volgut escoltar la civada se li torna blat”

Proposta expositiva. DIMONIS. Ex-orcismes i in-orcismes de Verdaguer.

9

Aquesta instal·lació respon a vàries idees de la investigació. D’una banda, sorgeix de les
abundants referències naturals i vegetals que creuen els apunts de principi a final. En una
societat urbana en construcció, on la inestabilitat i la novetat són norma, la natura és el
referent conegut, i comprensible, i encara més per Verdaguer. Són constants les referències al
blat, la civada, el món vegetal i totes les metàfores i “moralines” associades, i la formalització
de l’estructura d’altaveus ens fa pensar en estructures de cereals o en flors.
Descripció tècnica: 20 altaveus de 2’6cm de diàmetre conformen una estructura de tiges que
es creuen. Els 20 altaveus es divideixen en 8 veus diferents. La pròpia estructura de tiges
metàl·liques que fa de suport dels altaveus es converteix en conductora de la senyal de so. No
hi ha cablejat, els dos pols de la senyal de so passen pels dos suports estructurals. Amb la
mateixa idea d’estructura- conductor es distribueixen quatre càpsules de micròfon dinàmic
que generaran diferents sons orgànics (vent, ocells) produïts per retroalimentació (feedback,
efecte Larsen). La dinàmica i l’expressivitat del feedback es controla amb electroimants situats
a la base de l’estructura dels micròfons. En activar-se, l’electroimant fa pendular el micròfon,
que s’acosta i s’allunya dels altaveus que produeixen el feedback.
S’utilitza la peça de diferents maneres:




Els altaveus reprodueixen una remor de veus, aprofitant les 8 pistes diferents, que recita
tot de versicles dels apunts que utilitzen referents de natura continguts en els apunta de
Verdaguer. Per entendre el què diuen les veus, l’espectador ha d’inclinar el cap i situar
l’orella damunt d’un dels altaveus. Aquesta posició, en certa manera, poc convencional, el
converteix en objecte d’expectació per d’altres espectadors, que és una de les idees claus
del projecte alhora de treballar amb el públic.
Els 4 micròfons activats produeixen efectes de feedback en vinclar-se damunt dels 24
altaveus i fent un soroll que pot recordar al so de grills dins d’un camp de blat.

4. Les llibretes són un camp de batalla
“Conjura la ploma que dóna salut a l'infern, conjura la tinta que l'afavoreix, conjura la taula en
què s'escriu, lo tamboret en què seu lo condemnat, conjura la mà que surti i no es veu”
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L’altra referència formal que es treballa es la superposició de ratlladures que al llarg del temps
han anat mutilant les llibretes dels Apunts ( “Les llibretes són un camp de batalla”, en paraules
de l’Enric Casasses), ratllades a cada pàgina amb ratlles que es creuen. L’estructura d’aquesta
superposició de ratlladures de diferents pàgines, es materialitza en un vídeo en una habitació
contigua, posant-se en paral·lel amb l’estructura dels altaveus.
Descripció tècnica: Aquest vídeo-work de 2 minuts de durada presenta en la part dreta les
imatges de les pàgines originals on apareixen ratlles de censura dels quaderns i a la part
esquera s’elimina el text i es van superposant els gargots censuradors que queden.
El resultat de la part esquerra de les imatges ens pot remetre a obres d’artistes plàstics
catalans com l’obra gràfica d’Antoni Tàpies o de Frederic Amat.

5. Llits, cadenes, lligams
“Allà on jo me puc engansar sols amb un fil de teranyina faig un sedàs, só un gros filador”

El lligam és un dels conceptes fonamentals que defineixen el fenomen de la possessió i es
reprodueix en totes les cultures. Un ens entra en un cos i lliga la seva voluntat. Paradoxalment,
quan comença un exorcisme, l’exorcista també lliga al dimoni. Els virus i paràsits, estableixen
lligams a partir de cadenes proteiques amb l’hoste al qual envaeixen. Apareix, simbòlicament a
totes les religions quan es parla de possessió. Aquesta instal·lació se serveix de la simbologia
associada al lligam.
Descripció tècnica: Tres somiers antics elevats a 3m d’alçada. Dos d’ells intervinguts amb
diferents tipus de cordes tensades i afinades, d’acer, niló, filferro i dues molles. Colpejades per
martells de piano amb solenoides automatitzats. Un tercer llit amb tres motors de parabrisa
amb un extrem lliure i acoblats a diferents trams de cadena amb moviments violents. Tots tres
llits amplificats amb microfonia de contacte.
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6. Polifonia sobre la possessió
“Per aquest cos ne passen milions i alguns dels principals quefes de l'infern”

Aquesta instal·lació sorgeix de la investigació sobre la comunicació dins del fet de la
possessió i a partir de l’experiència de transcripció dels Apunts. Per començar, als Apunts es
produeix una confusió de qui és qui parla. Durant el primer terç dels quaderns, Verdaguer
empra una fórmula que ens situa, “me diu lo maligne #2...”, “Lo dimoni #4 diu que...”. Per
cansament de la reiteració (com que els apunts són transcripció i no descripció acaba
començant els versicles sempre amb “diu, me diu...”) o bé per la urgència de l’escriptura un
cop arriba a casa, abandona progressivament la fórmula, i ja no sabem qui és qui parla: la
dona? el dimoni a través de la dona? la verge Maria a través del dimoni que parla a través de
la dona? o bé el propi Verdaguer? Aquesta confusió es trasllada amb una retícula de cares
totes parlant alhora, mentre només sentim una veu. Es barregen versicles dels Apunts amb
reflexions de les persones entrevistades (antropòlegs, viròlegs, poetes, especialistes en
Verdaguer, etc). Aquí les veus estan doblades i amb el gènere canviat per tal d’intensificar la
sensació d’estranyesa i de possessió, de no correspondència entre continent i contingut.
Descripció tècnica: Vídeo projectat sobre pantalla amb una quadrícula de 3x5 cares.
El primer bloc d’entrevistes, es dobla intercanviant el gènere de qui parla, home-dona, per
emfatitzar el fet de la possessió: és un altre qui parla a través teu.

7. Què és i com es diu
“lo cranc de la terra xucla tot lo que el cel fa ploure per tu”
En aquesta peça es treballa el contrast entre el llenguatge extremadament poètic de les
transcripcions que fa Verdaguer, contraposat o en correspondència amb la violència dels crits
i gemecs executats per la posseïda (exemplificat amb els àudios que es conserven d’un
exorcisme realitzat als anys 70). El què es diu separat del com es diu. Curiosament el fons del
discurs és coincident, una crítica ferotge a la jerarquia i la institució de l’església catòlica.
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8. Yanvalou/Foscor Blanca
“cada paraula sia un dall que rompa les cadenes que dinen al cor de l'home, hi dinen, prenen
cafè i agafen silló”

Dues instal·lacions (7 i 8) en un sol dispositiu. Altra vegada es treballa la idea de la posició de
l’espectador que, simplement actuant com a receptor, es converteix en objecte d’expectació
per a d’altres, i s’amplifica amb una altra instal·lació superposada. En aquest cas, un sensor
de presència detecta un espectador en la posició comentada i projecta la imatge de Rocío
Molina a mida natural des de la cara oposada del vidre. El resultat és que mentre
l’espectador que escolta el vidre no s’adona de res, els altres espectadors veuen el cos de
Rocío Molina en moviment, superposat amb/ dins el cos de l’espectador.
És la visualització de la lògica més clàssica i comú de la possessió, un cos dins d’un cos, un ens
dins d’un cos.
Descripció tècnica: Aquesta instal·lació és la combinació de dues instal·lacions, que es
desenvolupen a partir d’un vidre de 1,80m d’alçada per 1,40m d’ample. El vidre està folrat
amb una làmina adhesiva transparent que permet la projecció d’imatges.


En un lateral, a l’alçada dels ulls es disposa una tauleta electrònica, perpendicular al
vidre, que reprodueix un vídeo en negre i uns subtítols, alhora que dóna la instrucció
de posar l’orella sobre el vidre per escoltar. Els subtítols reprodueixen diferents
versicles dels Apunts, mentre es reprodueix un àudio d’un exorcisme real enregistrat
a Alemanya als anys 70, l’exorcisme prou conegut d’Anneliese Michel (és l’exorcisme
que serveix d’inspiració per la pel·lícula The Exorcist (1973) de William Friedkin).
L’àudio es reprodueix en un petit altaveu de vibració de panells adherit a la part baixa
del vidre, de manera, que la única manera de seguir àudio i subtítols és enganxar
l’orella al vidre i mirar la tauleta electrònica. Un censor de presència detecta si hi ha
algú escoltant el vidre i, quan això passa, es projecte sobre la persona que hi ha amb
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l’orella enganxada al vidre, la bailaora Rocío Molina realitzant una coreografia molt
lenta de manera que se superposa la imatge del públic amb la de la bailaora creant
una sensació d’espectre i possessió.
En un altre moment, Rocío Molina balla i es projecta sobre el vidre. L’adaptació de la
peça Unanswered Question sona a través dels pots de vidre. En la residència a La
Aceitera (centre de creació i de reinterpretació de la tradició) es va treballar la
coreografia, que sorgeix del text “White Darkness” que Maya Deren va escriure arrel
d’una experiència personal de possessió en una cerimònia Voudun a Haití. La
descripció dels moviments i les sensacions es traslladaren a la coreografia. La
seqüència de ball es va enregistrar sobre una base de ritme trepidant de tambors
anomenat Yanvalou, un ritme dels que s’utilitzen en les cerimònies Voudun. Després
de 40 min de ball continu, es va començar a gravar amb la intenció d’entrar en un estat
relatiu de descontrol del cos. La seqüència es munta sobre el guió de manera que es
separen tot i cada un dels elements: en un primer moment, apareix el text de Maya
Deren declamat des de la pantalla i convivint amb les gotes “fantasma”, seguidament,
apareix el ball frenètic de Rocío Molina superposat amb la música pausada, gairebé
sense ritme d’Unanswered Question i més tard, desapareixent la bailaora, surt el ritme
frenètic de tambors, executat pel conjunt de percussió d’inflables.

9. La disponibilitat del vidre i l’aigua
“Plorau sobre lo món, no amb llàgrimes dels ulls sinó amb fetxes del vostre cor”

Descripció tècnica: Quatre recipients de vidre de diferents mides amb aigua a dins i altaveus
de vibració de panells enganxats sota el cul, i amagats dins d’una peanya de poc gruix. El
cablejat de l’altaveu surt de la peanya amagat sota la moqueta. No hi ha cap indici de
l’existència dels altaveus, més enllà dels efectes que provoquen.
En un inici, la peça sorgeix de la idea de la contradicció entre continent i contingut que es
dóna en tota possessió. L’ens que envaeix i que substitueix el contingut, modifica les
propietats, aptituds i capacitats de l’hoste. Aquesta peça també enllaça amb l’eix
d’investigació que compara la possessió amb les invasions parasitàries que es donen en el
món de la biologia.
Apareix també la idea de disponibilitat, de buit, necessària per a la invasió, la infecció i la
possessió. La transparència del vidre i de l’aigua com a símbol màxim del buit, l’evidència

Proposta expositiva. DIMONIS. Ex-orcismes i in-orcismes de Verdaguer.

14

material d’un buit que es deixa omplir per un ens d’una altra naturalesa. Aquest concepte
també es troba dins la simbologia associada a la religió catòlica, el propi canvi de substància
pel qual l’aigua passa a ser aigua beneïda està relacionat amb aquesta condició de
disponibilitat i puresa.
I finalment, apareix la idea del posseït com a lligam entre dos mons, el visible i l’invisible.
Veiem i escoltem l’efecte físic (gotes d’aigua caient sobre una superfície d’aigua) d’un
fenomen que no veiem (gotes d’aigua), però que ha d’existir d’una o altra manera. Veiem
l’efecte i no entenem les causes.
Descripció tècnica: Quatre recipients de vidre de diferents mides amb aigua a dins i altaveus
de vibració de panells enganxats sota el cul, i amagats dins d’una peanya de poc gruix. El
cablejat de l’altaveu surt de la peanya amagat sota la moqueta. No hi ha cap indici de
l’existència dels altaveus, més enllà dels efectes que provoquen.
Els quatre recipients de vidre s’utilitzen de dues maneres:




en un primer moment, els altaveus emeten sons de gotes i raigs d’aigua caient dins
dels propis recipients i alhora, emeten freqüències greus que mouen la superfície
de l’aigua i provoquen ones de manera que sembla que les gotes que sonen cauen
realment sobre l’aigua.
en un altre moment, els quatre recipients de vidre amb aigua, funcionen com un
quartet de corda. Cada pot de vidre emet una veu diferent per fer una adaptació
per quartet de l’obra musica de Unanswered Question de Charles Ives (1906,
Pregunta sense resposta/ adaptació de cabosanroque). Un recipient d’aigua no pot
sonar per si mateix, i en canvi, les quatre veus d’un quartet de corda surten de
cadascun dels recipients .

10. Yanvalou de les criatures
“Conjurau el dimoni allà ont està amb més repòs... sabeu ont és ont està amb més repòs?
En lo cos de les criatures. Ningú ens hi molesta.”

L’ús d’animals inflables per aquesta instal·lació remet al món infantil, on, segons anota
Verdaguer, els dimonis se senten més a gust, i menys destorbats, a l’interior de les
criatures “on ningú els molesta”. Fet que també lliga amb la disponibilitat que ofereixen
els cossos febles a l’entrada dels paràsits. Aquesta decisió també lliga amb la idea
d’expressar estranyesa des de la lluminositat i no des de la foscor i la tenebra.
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Descripció tècnica: Cinc animals inflables comercials, de colors vius, amb microfonia de
contacte individual. Es disposen martells de piano amb solenoides automatitzats, un per
element, excepte un d’ells amb dos martells. Completen el conjunt una forma de sabata
de fusta amb agulles d’acupuntura incrustades, també automatitzada i una campana de
làmpada metàl·lica colpejada directament per un solenoide. Mitjançant el tractament de
dels senyals sonors, amb equalitzacions i efectes, es forma un conjunt de sons que
reprodueix la jerarquia de tambors i distribució tímbrica del Yanvalou. Es descomponen
els tres tambors del conjunt haitià en cinc sons que corresponen a diferents tocs de mà i
en diferents llocs del tambor. La làmpada ocupa el lloc de l’esquellot i la forma de sabata
el “shaker”.

El pis
Les diferents estances que contenen i delimiten les instal·lacions conformen, al mateix temps,
la planta d’un pis.
Un pis on les parets no arriben al sostre i en tot moment es pot veure el què passa a tot l’espai.
Aquest espai, la majoria del temps, està “il·luminat” per una blanca foscor terme utilitzat per
Maya Deren1 en el capítol III del seu llibre Divine Horsemen (1953).Cal dir que, el concepte de
foscor blanca ha acabat conformant en termes generals tot el projecte: l’intent de transmetre
l’angoixa i la inquietud que provoquen determinats conceptes com la possessió diabòlica o els
exorcismes des de la llum, i més concretament des de la blancor extrema.
“És massa, és massa brillant, massa blanca per a mi: aquesta és la seva foscor. La foscor blanca
m’inunda el cos, m’arriba al cap, em sepulta. Em xucla cap avall i m’esclata cap amunt a la
vegada. És això.” Maya Deren, Divine Horsemen, 1953.

1

Maya Deren (1917-1961) ballarina, coreógrafa, directora de cinema, poeta, escriptora i antropóloga
que després de passar temps a Haití estudiant les característiques del vudú escriu un article sobre La
possessió religiosa en la dansa (1942), participa del ritual de la possessió i el descriu en un text poètic
anomenat White Horses.
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El pis és una altra dimensió de l’espai respecte les estances, és un altre punt de vista. Es passa
de l’individu a la comunitat: tot el públic de la sala passa a “veure” el mateix, de la visió
individual a la visió comuna, a l’experimentació social dels conceptes explorats. Això
s’aconsegueix a partir dels mitjans tecnològics i elements tècnics que conformen cada
instal·lació i que passen, de forma anàloga, a interrelacionar-se entre elles per formar una
instal·lació que ocupa el total de l’espai expositiu.
Un d’aquests moments, per exemple és quan, els panells leds, que hi ha a cada una de les
estances, s’il·luminen tots al mateix temps mostrant textos de Verdaguer que es troben a les
llibretes i “il·lustren” el què passa a dins. Tot és fosc excepte el panell leds que ens mostren els
versos de Verdaguer i al mateix temps és l’únic moment on hi ha silenci absolut dins la sala i és
així per tal d’emfatitzar el què diu text, tota l’acció es concentra en la lectura. Paraules de
Verdaguer que envolten i travessen el públic.
D’aquests moments on l’acció passa al pis n’hi ha 6 i es concentren majoritàriament al final del
recorregut temporal que proposa l’exposició, en una mena de recorregut dramatúrgic per
culminar el ritual.

Aquests moments col·lectius, que incrementen la seva freqüència a mesura que s’avança en la
línia temporal de l’exposició, és on és fa més palès que hi ha una coreografia, quasi
impreceptible, que executa el públic. És la forma de possessió col·lectiva que cabosanroque
exerceix sobre el visitant.
És un tret diferencial amb la majoria d’exposicions on es mostren obres de caràcter instal·latiu
i que presenten les obres de forma individualitzada; la interconnexió entre elles és
intel·lectual, guiades, la majoria de vegades per la línia de significació proposada pel comissari.
A DIMONIS. Ex-orcismes i in-orcismes de Verdaguer, les connexions, la xarxa, el nus entre les
diferents obres esdevé, a part d’un relació de significacions, una experiència física, sensorial,
tècnica, estètica i sobretot col·lectiva. Una vibració que travessa el públic, que queda pres
dins d’aquest pis, i acaba formant part d’un ritual.
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TÈCNICA
Tot el material tècnic utilitzat a l’exposició (projectors, pantalles, sistema de so, altaveus,
ordinadors, focus, etc) són aportats pel propi projecte, no es demana cap tipus de material a
l’espai expositiu que aculli DIMONIS. Ex-orcismes i in-orcismes de Verdaguer. Això és així
perquè la precisió tècnica que requereix cada una de les instal·lacions no permet l’ús de
material diferents cada vegada que es munti. L’exposició és totalment autònoma tècnicament
parlant.
L’únic que es demana als espais és un control lumínic de l’espai (no és necessari el fosc total
però no serveix si no es pot controlar mínimament l’entrada de llum natural) i en funció del
terra dels espais expositiu, pot ser que es demani moqueta de color blanc per cobrir el terra.

ADAPTACIÓ ALS ESPAIS EXPOSITIUS
DIMONIS. Ex-orcismes i In-orcismes de Verdaguer ha estat pensada per poder adaptar-se a
espais singulars i molt diferents entre ells. La proposta té dues visions o formes d’aproximació
per part del públic: una modular i una altra global.




modular: és la visió que en el relat de l’exposició s’anomena com a “estances” és a dir,
un seguit d’instal·lacions o escultures sonores com a resultat plàstic i sonor de la
reflexió sobre la possessió des d’aproximacions conceptuals i estètiques diferents que
tenen com a detonadors les paraules de Jacint Verdaguer. Cada una d’aquestes
estances funciona de forma autònoma tan conceptualment com estètica i
tècnicament.
global: és la relació que s’estableix entre les diverses peces-estances, no només
conceptualment sinó també i específicament d’una manera física i intensa a través del
so proporcionant al visitant una experiència sensorial més enllà de l’intel·lectual.
Aquesta relació entre els diferents mòduls s’estableix tècnicament gràcies a tota la
tecnologia emprada.

Així doncs, en espais petits o bé en espais expositius on la geometria de l’espai no sigui de
10x10m o una alçada de sostre superior a 3,5metres, es pot modificar l’estructura modular de
l’exposició de 3 maneres diferents:
1. fent aquestes “estances” més petites.
2. distribuint les “estances” per l’espai de forma diferent que en la reproducció a escala
1:1 del pis del carrer mirallers de Barcelona que es veu en el vídeo.
3. suprimint algun d’aquests mòduls, en el cas de què sigui necessari.
Aquestes modificacions no alteren les obres que contenen ni la percepció del visitant.
En funció de les modificacions “modulars” que es facin, s’establiran “a mida” les relacions
entre les diferents “estances” per tenir una visió i experiència global de l’exposició.
Tot això és possible gràcies a l’ús de tecnologia que permet temporalitzar i sincronitzar les
diferents instal·lacions entre elles i fer-ne les modificacions que siguin necessàries.
Proposta expositiva. DIMONIS. Ex-orcismes i in-orcismes de Verdaguer.
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Una necessitat important per a la òptima exhibició de DIMONIS. Ex-orcismes i in-orcismes de
Verdaguer és el control lumínic de l’espai expositiu, no és necessari aconseguir un fosc total,
però l’obra no funciona en un espai on no hi hagi cap tipus de control sobre la llum natural que
incideix en l’espai.

MANTENIMENT
El manteniment de l’exposició és pràcticament nul. Fou pensat, des de la seva creació per ser
autònom i no necessitar dels creadors per al seu manteniment. L’equip de muntatge ho deixa
tot a punt amb un manual d’us amb les instruccions d’engegada i d’apagada que s’han de
seguir i que són molt senzilles
cabosanroque farà una visita tècnica de manteniment per assegurar-se que tot està funcionant
de manera òptima, cada 15 dies. Tot i així sempre hi haurà un telèfon d’assistència per
urgències.
S’ha pogut comprovar que el manteniment per part dels espais que acullen l’obra és
pràcticament nul ja que s’ha exposat a França (sense cap responsable de l’equip) durant més
d’un mes i també a Madrid.
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ACTIVITATS VINCULADES A L’EXPOSICIÓ
Conferència.
Els artistes Laia Torrents i Roger Aixut donaran una conferència sobre El procés creatiu de
l’obra DIMONIS, a cada un dels espais on itinerarà l’exposició a partir d’una visita guiada
(“virtualment” en els casos que sigui necessari). Com passar dels textos de Verdaguer al so.

Debat lector.
Sessió de debat entre lectors sobre el llibre Dimonis, d’Enric Carasses, conduït per un
especialista de la Fundació Jacint Verdaguer. En col·laboració amb la llibreria local sempre que
sigui possible.

Diàlegs.
Es proposen diàlegs entre els artistes Laia Torrents i Roger Aixut i:
 Antropòlegs (pe Manuel Delgado, Roger Horta) per establir paral·lelismes i diferències
entre l’època en què estan escrites les llibretes ( finals del s. XIX) i ara, en plena crisis
mundial degut a la pandèmia del COVID-19; així com les possibles conseqüències.
 Artistes locals convidats per cada un dels espais per parlar sobre els llenguatges
artístics actuals. Com llegir, expressar i reflexionar la situació actual el món des de l’art
contemporani.
 Historiadors de l’art o comissaris artístics proposats per l’espai que aculli la sala o bé
pels artistes per repassar històricament com l’art ha reflectit les crisis que ha patit la
humanitat.

Artista local convidat.
Sempre que vulgui el centre que aculli la instal·lació tindrà la opció de convidar a un artista
local a realitzar una interpretació pròpia dels textos de Verdaguer que cabosanroque agafa de
les 4 llibretes, les fa cantar a l’ex-flamenco Niño de Elche utilitza al final del recorregut
temporal de l’exposició:
https://www.youtube.com/watch?v=gtplBhW9W6w
Lo món està malat. Conjura la febrada que passa sobre la terra.
lo món està corromput, ja cal que fugiu dels fems que es mengen los ungüents de tota
salut.
Lo món està en mal estat perquè s’han buscat los beneficis de la carnota.
Lo món està perdut i quedarà tan explotat com una bala fora del canó.
Lo món està perdut i cap criatura busca la salut, ni la busca, ni la troba ni la vol.
Lo món espera un bany rus sobrenatural.
Lo món s'ha d'ensorrar. A torrents han d'anar los ganivets.
Lo món espera, lo món està perdut, lo món està perdut, lo món està en mal
estat, lo món està corromput, lo món està malalt.
Tota la Europa està geperuda i tu has de passar lo ribot a tots los geps.
Tota la Europa és una troca esbullada, no trobaràs mai lo cap ni el centener.
Tota la Europa i tot lo món és una pollera, satanàs és al mig i els ensenya de caminar.
El resultat es mostrarà a l’espai adjacent a la instal·lació.

Proposta expositiva. DIMONIS. Ex-orcismes i in-orcismes de Verdaguer.

20

Proposta Educativa.
Donat el context actual marcat per la pandèmia de la COVID-19, les propostes educatives que
s’expliquen aquí estan pensades per realitzar digitalment i a distància i es puguin compartir al
“núvol”. Cal remarcar que en cas de què la situació evolucioni ràpidament i es pugui tornar a
una situació semblant a la que hi havia abans del març de 2020 hi ha pensades activitats
interactives en els espais d’exhibició amb materials ja preparats per cabosanroque.
Es proposen diverses activitats educatives, algunes de les quals van dirigides a primària i la
majoria a alumnes de secundària i batxillerat. Totes es poden fer abans i després de veure
l’exposició, si es fan abans després podran comprovar com ha resolt cabosanroque exercicis
similars, si les activitats educatives es realitzen després de veure l’exposició la feina de
cabosanroque pot servir com a trampolí o inspiració.
Les activitats que es proposen es desenvolupen al voltant de 3 eixos temàtics que són:
 La censura / l’autocensura.
Els apunts de la casa d’oració són quatre quaderns que conformen una mena de
dietari, que en paraules de l’Enric Casasses són un camp de batalla. Versicles, plens de
ratllades de diversos colors, n’hi ha de poma, de llapis normal, de llapis vermell i de
llapis blau, mots ratllats amb tinta, paraules o grups borrats enèrgicament, raspats o
fregat amb algun producte. En el llibre DIMONIS l’Enric Casasses fa un feina
d’investigació per distingir la mà d’aquesta ratlles, si és la pròpia de Jacint Verdaguer,
de l’església que ha custodiat durant anys els quaderns, d’algun altre lector o
protagonista, etc.
Verdaguer s’autocensurava per por i també va patir durant tota la seva vida la censura
eclesiàstica sobre la seva obra i la seva vida. Per exemple no va poder parlar mai
públicament ni escriure que havia pujat al cim de l’Aneto ja que des de l’església era
mal vist que un sacerdot gaudís únicament per plaer.
 La construcció d’identitat a partir de la suma de personatges, de possessions.
A la instal·lació “Polifonia de cares” els antropòlegs reflexionen sobre la fragilitat de la
construcció de l’identitat del jo front a la interpretació o mutació d’un personatge a
un altre, és a dir que només som personatge.
 La correspondència o no del contingut amb el continent
Dins de l’obra DIMONIS hi ha diverses interpretacions que fa cabosanroque sobre la
possessió que juguen amb la no correspondència entre el continent i el contingut i
d’altres on un mateix contingut (un mateix text) pren diferents formes artístiques.
Objectius:
1. Copsar la vigència dels textos de Verdaguer en el món actual i en la situació de
pandèmia mundial
2. Reflexionar sobre la pròpia imatge i l’exposició que en fem
3. Potenciar l’associació d’imatge, sons i idees
4. Explorar el factor creatiu en l’individu independentment del llenguatge
5. Descobrir estratègies de creació artística.
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Metodologia: A partir de 3 propostes que poden grups ser en àmbit d’educació formal o en
grup de lleure o educació no-formal (com escoles de música, d’art, etc). És important que es
treballin en grup de forma col·laborativa o individual però que es comparteixi el resultat final
de manera que hi pugui haver un debat sobre el resultat.
Hi ha dues línies de treball:
1. Treball a partir del text
2. Treball a partir de la imatge i el so
Descripció de les activitats:
Totes les activitats proposades estaran en una pàgina web d’accés lliure que permetrà
treballar-hi directament sense haver-se de baixar cap tipus d’aplicació o software als
dispositius des dels quals es treballi (crome books, tauletes, ordinadors personals, telèfon
mòbil, etc). Tots els materials seran “amigables” amb una interfície de fàcil ús. Aquesta web
s’anomena DIMONIS de cabosanroque.
1. La censura.
a. A partir de textos porporcionats per cabosanroque es tracta d’exercir de
censor amb uns objectius diferents per acomplir: ocultar informació,
distorsionar el significat.
b. Crear obres plàstiques a partir de la suma i superposició dels gargots que
es troben les llibretes sobre exorcismes de Verdaguer. Es tracta de fer
quelcom semblant a l’obra visual de la instal·lació 4. Les llibretes són un
camp de batalla. Convertir la forma paradigmàtica i símbol històric de la
censura (la ratlla) en l’element de partida per a la creació d’una obra
pictòrica.
2. La construcció d’identitat.
Generar vídeos i fotografies artístiques a partir del propis selfies, de la
representació de les variacions de personatges que interpretem diàriament, de
diferents estats d’ànim, d’humor, etc. Crear imatges a partir de la imatges i de la
superposició d’aquestes, per generar una reflexió a partir d’una expressió artística
sobre qui som o qui no som, com creiem que ens veuen, què amaguem, etc. Per
fer-ho es facilitaran tot tipus d’eines com filtres, efectes, retocs, etc dins de la
mateixa pàgina web. Treballar a partir dels recursos tecnològics que utilitzen els
adolescents per qüestionar-se sobre la pròpia identitat.
3. Jocs de correspondència i discordància.
A partir dels textos de Verdaguer que apareixen a l’exposició i que cabosanroque
fa cantar a el Niño de Elche propiciar el treball artístic sobre els mateixos textos
però en formes d’expressió plàstica, estètica i sonora diferent. Proporcionar eines
com bases musicals, recursos gràfics per generar aquests nous materials. Poder
posar en comú els diferents resultats i compartir i posar en debat com un text pot
mostrar-se sota formes tan diferents.

Temporització:
L’activitat 1 pot anar des del 20 minuts fins a 1hora en funció de les variacions que se’n vulguin
fer. Les altres dues activitats són per realitzar durant unes quantes hores o espaiades
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temporalment, s’aconsella tenir un seguiment per part de l’educador en la fase de concepció i
posteriorment en la realització.

EDICIÓ D’UN CATÀLEG - DESPLEGABLE
Es farà una edició digital amb la possibilitat d’imprimir-se físicament a cada centre sobre la
instal·lació.
Idioma: català
Format: 80 x 60 cm
Número de pàgines: 18
Enquadernació: Desplegable
La publicació constarà de les següent parts:




Text de Enric Casasses on relaciona els textos de Verdaguer amb l’obra de
cabosanroque.
Textos (documents i textos breus) elaborats per cabosanroque sobre cada instal·lació
Fotografies descriptives per part del fotògraf José Hevia (www.josehevia.es) que seran
manipulades artísticament.

El disseny gràfic anirà a càrrec de setanta (https://setanta.es/) i la coordinació i l’edició de la
publicació a càrrec de Moisés Puente (Moisés Puente, editor)
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TRAJECTÒRIA DELS ARTISTES

©Inga Knolke

cabosanroque és una parella d'artistes sonors que neix com a nombrós col·lectiu musical el 2001
a Barcelona. A cavall entre les arts visuals, arts escèniques i la música experimental, la seva feina
gira al voltant de les capacitats performatives de la màquina l'objecte i el so. Aquests tres eixos
de treball i recerca han desembocat en la creació d'un relat artístic propi i únic, un llenguatge
fàcilment identificable i intransferible. Des de 2015 són artistes residents, juntament amb Albert
Serra, de la Fundació Lluís Coromina, a Banyoles.
cabosanroque són Laia Torrents Carulla llicenciada superior en Enginyeria Industrial per la UPC
i estudis superiors de Composició, Harmonia i Arranjaments musical pel Taller de Músics, i Roger
Aixut Sampietro llicenciat en Arquitectura per la UPC.
OBRES

-

-

-

Audioguia per a supermercat en temps de pandèmia (2020). Àudiowalk, obra sonora
individual per escoltar dins d’un supermercat. Produït per el Festival Temporada Alta. S’ha
pogut adquirir al Festival Temporada Alta (Girona, 2020), Festival de Otoño (Madrid, 2020)
Teatro Jovellanos (Gijón, 2021). Versions per a Argentina, Teatro Timbre4 (2021), Uruguay
Sala Verdi (2021), Perú Alianza Francesa de Lima (2021), Colombia Teatro Colon (2021)
Mise en scène d’un lieu (2020). Espai sonor i disseny de l'exposició de dibuixos i maquetes
de RCR Arquitectes en el Centre George Pompidou, París (2020).
La cobla patafísica, (2020). Instal·lació Site-Specific en les galeries subterrànies del Théâtre
Garonne, Toulouse (2020). Una producció del Théâtre Garonne.
Trauma, (en procés). Espai sonor per a l'exposició Trauma de Joan Fontcuberta.
Un nom, (2019). Intervenció plàstica i sonora, amb l'artista Perejaume en Foyer del Palau de
la música, Barcelona. Una producció cabosanroque, Perejaume, la Fundació Lluís Coromina
i la Fundació Pere Mitjans. Barcelona (2019).
DIMONIS, (2019). Produït per cabosanroque, Centre Culturel La Filature Scène-nationalefrançaise, Festival Grec2020 i Festival Temporada Alta 2019. S'ha exhibit en Festival
Temporada Alta (Girona, 2019), Festival Vagamonde (La Filature-Mulhouse, 2020); Festival
In-Extremis (Théâtre Garona -Tolosa, 2020), Festival Grec (Barcelona 2020), Festival de
Otoño (Madrid, 2020)
Gallos de pelea, (2019). Dramatúrgia, direcció i espai sonor de cabosanroque. Producció de
cabosanroque, l’Altre Festival (treballa amb malalts mentals) i la Fundació Lluís Coromina.
La peça final és mostra en el Centre d'Art Fabra i Coats, Barcelona.
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-

-

-

-

-

RRR, (2018). Una creació de cabosanroque (espai sonor i escultures sonores) amb Frederic
Amat i La Veronal. Una producció del festival Escenes, del Auditori de Barcelona. És exhibeix
en L’Auditori (Barcelona, 2018), Teatre Lliure (Barcelona, 2020).
Sous els violons, la plage!, (2019). Instal·lació sonora interactiva. Una producció del Festival
Panoràmic (Roca Humbert) cabosanroque i la Fundació Lluís Coromina. S'exhibeix en el
Festival Panoràmic (2018), L’Antic Teatre (2018), Centri d’Art El Pati (2020).
El soroll d’un silenci enregistrat dins d’un forat a terra, o també… Afinar una corda en Re
penjant 4.324 grams de terra, o també… El sota del pes d’un forat, o també… Instal·lació
sonora. Llibreria 22, Girona (2018). Instal·lació a l’aparador de la Llibreria 22 de Girona dins
del cicle l’Aparador.
12 Mirades, 2017. Programa d’acció col·lectiu comissariat per Carlos Quintáns. Amb Lois
Patió, Guillermo Santomá, Teresa Galí-Izard, Montserrat Soto, Antonio Murado, Oliver Laxw.
Galeria Vilaseco: Laboratori Creatiu, la Corunya (2017).
Canzoni a machina, 2017. Concert inaugural del Mercat de Música Viva de Vic 2017 amb
Vinicio Capossela i Asso Stefana. Una producció del Mercat de Música Viva de Vic i la
Fundació Lluís Coromina.
Baldosas amarillas, 2017. Espectacle en col·laboració amb el dramaturg Roberto Magro
com a resultat del treball realitzat amb el col·lectiu de discapacitats psíquics de la Fundació
Pere Mitjans. Produït pel Mercat dels Flors, novembre 2016-febrer 2017.
Ursonate Karaoke, 2017. Instal·lació lumínic-sonora. S'exhibeix a la Sala d'exposicions de la
Escola de Belles Arts de la Universitat de Barcelona (Barcelona, 2017), en l’Espai EatArt
(Banyoles, 2017), en la Fundació Palau i Fabra (Caldes d’Estrach, 2017), a la Casa Encesa
(Madrid, 2018), en el Festival Mixtur (Fabra i Coats, Barcelona 2018)
No em va fer Joan Brossa, 2016. Instal·lació sonora i visual produïda per cabosanroque, el
Teatre Nacional de Catalunya, Festival Temporada Alta 2016 i la Institució dels Lletres
Catalans i la Fundació Lluís Coromina. S'exhibeix en: Festival Temporada Alta, Girona (2016);
Teatre Nacional de Catalunya, Barcelona (2017), Teatres del Canal, Madrid (2017); Teatres
del Canal, Madrid (2018), Arts Santa Monica, Barcelona(2018); Schaubude, Berlin (2018),
Acarona Festival, Mirepoix ( 2018), L'Embull Centri D’art, Tarragona (2018); Centri Cultural
El Casino Manresa (2018); Centri Cultural El Casino, Manresa (2019),Ca Manyé espai d’art i
creació, Alella (2019), Sala el Portal del Pardo, El Vendrell (2019), Museu de Granollers,
Granollers (2019), Teatre Principal de Palma, Palma (2019); Centri d’Art contemporani La
Sala, Vilanova i la Geltrú (2019), Fundació Palau i Fabra, Caldes d’Estrach (2019), Sala dels
Trinitaris, Vilafranca del Penedès (2019), Center for Contemporary Arts, Glasgow (2019),
Museu Abelló, Mollet (2019-2020); Centri Cultural El Born, Barcelona (2020), Festival BAD
Bilbao, Bilbao (2020).
Mural Sonor (concert vertical), 2016. Instal·lació. Producció de la Fundació La Caixa,
Barcelona. S'exhibeix en Caixafòrum de Barcelona (2016), Nadal a Sevilla (Plaza de
l'Albereda, Sevilla, 2016), ZIP Festival, Teatre Espanyol (Plaza Santa Ana, Madrid 2017).
El Jardí dels Hespèrides, 2016. Recorreguts sonors pels espais exteriors del CaixaFòrum,
Barcelona (2016).
Desmuntant Paul Fuster. Instal·lació interactiva produïda pel Festival Aphònica (2016).
Equilibris precaris, 2015. Instal·lació sonora. Galeria Fundació Lluís Coromina, El puntal dels
Arts, Banyoles (2016).
Figures del desdoblament. Exposició col·lectiva. Arts Santa Mònica, Barcelona (2015-2016).
Impulso, 2016. Escenografia, espai sonor i música per a la balladora Rocío Molina. Producció
del Mercat dels Flors, Barcelona. Mercat dels Flors, Barcelona (2016)
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-

-

-

-

-

-

Conductr. Instal·lació sonora interactiva per a utilitzar amb l'aplicació per a Ipad Conductr.
Produïda pel Festival Sónar (2015). Festival Sónar 2015, Festival Sónar Xile, Santiago de Xile
2015.
La cobla patafísica 2015-2001. Exposició retrospectiva. Arts Santa Mònica, Barcelona
(2015). Premi Laus 2016 pel catàleg de l'exposició.
La tècnica, 2014 Exposició col·lectiva: Amb Anna & Eugeni Bach, Bevk Perovic, Langarita
Navarro, Albert Serra i cabosanroque.
Dos patis (Casa Collage), 2013. Instal·lació sonora per al despatx d'arquitectura Bosch.
Capdeferro Arquitectures. Biennal d'Arquitectura de Venècia (2013).
Bestiari, 2013. Instal·lació sonora. TEI13Seventh International Conference on Tangible,
Embedded and Embodied Interaction. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, (2013).
El run-run del nyigo-nyigo, 2012. Concert produït per Le Lieu Unique de Marselle i del
Festival Grec (Barcelona), amb la participació de Pierre Bastien, Carles Santos, Pascal
Comelade i Joan Saura. Festival Grec, Barcelona (2012), Le Lieu Unique, Nantes (2013)
Bestiari, 2011. Stage concert. 1r Premi Innovació i Cultura Popular, Una producció de
cabosanroque, Fundació Jaume Casademont i La Fira Mediterrània, 2011. Fira Mediterrània,
Manresa (2011); La Pedrera, Barcelona (2012); Kursaal, Manresa (2012); Ca Felipa,
Barcelona (2012); Sala Beckett (2013); Festival Temporada Alta (2013); Teatre El Galeón,
CDMX (2013).
Los árboles aullaron, 2012. Instal·lació sonora. Fonoteca Nacional de Mèxic Ciutat de Mèxic,
Mèxic (2012).
Torn de nit, 2009. Coprodución de Festival Internacional Temporada Alta (Girona) i el Centre
Párraga (Múrcia). Es presenta en: Le Rocher du palmer, Bordeaux (2012); Teatre municipal,
Arenys de Mar (2012); Auditori Municipal, Vilanova i la Geltrú (2012), Teatre La Massa,
Vilassar de dalt (2012);Teatre Cirvianum, Torelló (2012); Teatre del Conservatori, Manresa
(2012); Ateneu Obrer, Igualada (2012); Teatre Municipal, Berga (2012); Auditori Municiapl,
Vilafranca del Penedès (2012); Teatre de la Vila, Palau Solità i Plegamans (2012); Teatre
Bartrina, Reus (2012); Teatreo Alhóndia, Bilbalo (2013); FIMFA Festival International, Lisboa
(2013)
Música a màquina, 2007. Coproduït pel Festival NEO (Barcelona).
La caixeta, 2006. Coproduït pel Festival Grec (Barcelona).
Pas de loup, 2005 Instal·lació per a l’exposició col·lectiva Sal a la Sopa, comissariada per
Carles Poy. Artistes: Meritxel Duran, Marc Taeger, Curro Claret, Gabriel Torres, Nina
Pawlowsky, Txema Salvans, Biel Capllonch, Pep Duran, VACCA, Paco Guzmán, Marcel F.
cabosanroque, Convolution, Xavier Manubens. La Capella, Barcelona (2005).
La plaça per la finestra, 2004. Parc infantil sonor, Fòrum dels Cultures de Barcelona, (2004).
L’aparador, 2003. Intervenció a l’aparador del Museu Abelló, dins del cicle L’Aparador, a
capellà de Carles Poy, Mollet (2003).

CONFERÈNCIES

-

Lecture about nothing Architecture. Conferència per el Summer Workshop del despatx
d'arquitectura RCR.
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-

Algunas artimañas. Conferència per a International Arquitectxts de Cabezera Workshop,
Barcelona (2019).
No em va fer Joan Brossa, La creació a partir de Joan Brossa, Institut d’Estudis Catalans dins
del Simposium Brossa (2019).
La cobla patafísica. Conferència en la Escola D’Art d’Olot, Olot (2019). Conferència a la
Universitat de Girona als alumnes de la llicenciatura d'Humanitats, Girona (2019).
Creació musical i interfície. Noves aproximacions a l'experiència d'usuari. Màster en disseny
i direcció de projectes per Internet, Escola Elisava Barcelona (2019).
Un magatzem d’obra potencial. Conferència en la jornada organitzades per la Fundació
Brossa sobre els arxius de poesia experimental. Barcelona (2018).
Al principio era. Conferència sonora a la Galeria Vilaseco dins del cicle de conferències
comissariades per Carlos Quintáns, la Corunya (2017).
Ursonate Karaoke. Conferència per als alumnes del Màster d'Art Sonora l’Escola de Belles
Arts de la Universitat de Barcelona, Barcelona (2017).
Patafísica del soroll. Conferència en el COAC, Girona (2015)

PUBLICACIONS

-

-

-

Arxius de poesia experimental, Perspectives de Futur. Articles Un magatzem d’obra
potencial. Glòria Bordons, Lis Costa, Julieta Torrents Editores. Edicions de la Universitat de
Barcelona, (2018) .
La cobla patafísica 2015-2001. Catàleg de l'exposició retrospectiva en el centre d'art Arts
Santa Monica. Moisès Puente Editor. Editat pel Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, SantaMònica i Fabulatorio Somnàmbul Funámbulo Editorial, (2015).
Maquinofòbiapianolera. Carles Sants i cabosanroque. Corre la Veu Editorial, (2013).
L’aparador. Catàleg de l'exposició L’Aparador cicle comissariat per Carles Poy. Editat per la
Fundació Museu Abelló, (2005).

PUBLICACIONS DISCOGRÁFIQUES

-

12 rounds (Chesapik, 2014). Premi Altaveu 2015.
Maquinofòbiapianolera (K-Industria, 2012).
Ball de pistons (autoeditat, 2010).
Música a màquina (autoeditat, 2007).
França Xica (G3G Records, 2005).
CaboSanRoque (G3G Records, 2003)

PREMIS I BEQUES

-

Beca per a la recerca i la innovació en l'àmbit de les arts visuals (2019). Per al projecte
DIMONIS. Atorgada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
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-

-

Beca per a la recerca i la innovació en l'àmbit de les arts visuals (2016). Per al projecte No
em va fer Joan Brossa. Atorgada per l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Premi Laus de Bronze 2016. Catàleg de l'exposició La Cobla Patafísica 2015-2001.
Premi Altaveu 2015. 12Rounds. Millor disc de música Urbana
Innovació en la cultura popular 2011. Beca de recerca per a la instal·lació Bestiari. Atorgada
per la Fundació Jaume Casademont.

CURSOS IMPARTITS

-

-

2020- Mètodes d'escenificació. Assignatura optativa per als alumnes de l'últim curs
del Institut del Teatre de Barcelona, llicenciats en direcció i/o escenografia.
2020- Autoproducció. Assignatura optativa de projectes per als alumnes de 2on curs
de EINA, Centri Universitari de Disseny i Art de Barcelona.
2017- De Cabo a…Workshop de 3 dies en el bosc de Boán (Ribeira Sacra), comissariat
per Carlos Quintáns, dirigit a artistes seleccionats dins del programa
12Miradas:RiverSide de la Galeria Vilaseco.
2016-2017- El run-run dels exploradors. Workshop al taller de cabosanroque, dirigit a
nens de 3 a 6 anys, sobre els avantguardes musicals del s.XX John Cage, Lamonte Young
i Pierre Henry. Passen tots les classes entre 3 i 6 anys dels 6 escoles públiques de
Banyoles.
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