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Una sèrie de converses per reflexionar sobre temes de 
radical contemporaneïtat de l’escena creativa. 

En cada una d'aquestes edicions hi participen cinc veus 
d'àmbits diferents per creuar coneixement i compartir 
diferents maneres d’imaginar, projectar i composar. 

Dotze escenes per obrir mires i transvasar coneixement 
entre disciplines. 
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Félix 
Balbas

Animador d’efectes especials

La tècnica. Per a molts, la tècnica és allò que hem 
d’aprendre, el vehicle per crear, el com. És a dir, 
un element necessari, però no suficient. Ens pre-
guntem com intervé la tècnica en el procés crea-
tiu. Es pot crear sense tècnica? És determinant en 
el resultat? Reunim cinc artistes de disciplines 
molt diferents per intentar donar resposta a totes 

aquestes preguntes.

De la publicitat als efectes visuals i l’animació 3D. El camí de Fèlix 
Balbas és exemple de dinamisme, canvi, inconformisme. Comença 
a Itàlia, on neix, on estudia Belles Arts i treballa en l’àmbit de la 
publicitat. Després, passa per Alemanya, California (treballa a 
Industrial Light and Magic durant 4 anys), Nova Zelanda i Londres. 
L’obra de Balbas es pot apreciar a sagues com The Lord of the Rings, 
Harry Potter i films com X-Men, Avatar o Un monstruo viene a ver-
me. És el creador i director d’ARS, fira professional del sector de les 
arts i efectes visuals.

FB
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La batuta d’Andrés Salado ha dirigit bona part de les orquestres 
espanyoles, entre elles la Orquesta Nacional de España, la Orques-
ta Sinfónica de RTVE i l’Orquestra Simfònica de Barcelona. Unes 
mans plenes de màgia que han guiat orquestres simfòniques de 
Mèxic, Porto, Salzburg i Lucerna. El talent de Salado no entén de 
fronteres ni de gèneres. Per això, també s’ha posat al capdavant 
d’òperes com Il barbiere di Siviglia de Rossini o el Macbeth de Verdi. 

AS

Anna 
Hierro

Ballarina

Ballarina, intèrpret i historiadora de l’art. L’Anna va començar a ballar 
als 7 anys i des de llavors, res l’ha aturat. Inquieta. Forma part de La 
Veronal, una companyia que reuneix artistes provinents de la dansa, 
però també del cinema, el teatre i la literatura. Amb “Ensemble Topo-
gràfic”, el projecte de so i moviment que va desenvolupar amb Carlos 
Martorell, ha editat dos discs i ha participat en festivals com Eufònic 
o Primavera Sound. A més, és fundadora de HOTEL, un col·lectiu 
format per artistes ballarins. 

AN

Andrés 
Salado
Director d’orquestra
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Periodista, directora creativa, presentadora de televisió. Bibiana 
Ballbè és una entusiasta professional, agitadora incansable, una 
fàbrica d’idees oberta 24/7. Pura curiositat i passió per la creació, 
pel pensament, per la comunicació. Fundadora de TheCreative-
Net, TheCreativeAgency i TheCreativeFest, la seva preocupació pel 
present i futur de la cultura i els artistes de la ciutat de Barcelona 
es nota en cada entrevista que fa, cada programa de televisió que 
presenta, cada intervenció que fa en tots els mitjans.

JC Reflexiu, profund, acurat, perfeccionista i visionari. Josep Camps és 
co-fundador de l’estudi Arquitecturia Camps Felip. Tortosí de naixe-
ment, Camps va ser reconegut com a Young Architect of the Year el 
2013 junt amb l’Olga Felip. Junts han liderat un estudi d’arquitectura 
de prestigi que ha rebut nombrosos premis. Paisatge, ciutat, entorn, 
habitatge, disseny. L’arquitectura com a eina d’innovació i progrés, 
reflex de la societat i amb vocació de servei. Josep Camps és arquitec-
te per l’ETSAB i és professor associat de Projectes Arquitectònics de la 
UdG. Tot i els premis, publicacions, exposicions y reconeixements, en 
Josep no perd les ganes d’aprendre, créixer i seguir endevant.

BB

Josep
Camps

Arquitecte

Bibiana
Ballbè

Periodista
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Restaurant
El Principal

Un pis senyorial amb un ampli pati interior en plena Eixample 
de Barcelona. Aquest és l’espai de El Principal, un restaurant 
amb una posada en escena única i singular. Un restaurant que 
ofereix una cuina tradicional d’arrel, amb productes de terra i de 
mar. 

Sens dubte, un lloc ideal per abordar el setè “Vers” que dediquem 
a la tècnica. La cuina del xef Joan Farré és basa en el bon produc-
te amb una tècnica acurada. Així doncs, disfrutem del dinar i de 
la conversa a El Principal. 

Carrer de Provença, 286, 288. Barcelona



Tècnica02
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Què és la tècnica?

Cinc veus. Cinc visions. Cinc experiències 
molt diverses. A més d’en Josep Camps i la 
Bibiana Ballbè (fent de moderadora) s’hi afe-
geixen com a convidats l’Anna Hierro, en Fèlix 
Balbas i l’Andrés Salado. 

Tècnica i creativitat; les dues 
cares de la creació. La tèc-
nica és la vessant àrida del 
procés creatiu o en forma 
part de manera tan implícita 
que no es pot separar l’un de 
l’altre? La tècnica condicio-
na la creativitat? 
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Vers

Arribem a El Principal, un espai ampli, còmode 
i amb un pati espectacular al mig d’una illa de 
l’Eixample. El temps acompanya, i ens ofereixen 
una taula al pati exterior per gaudir del sol. 
És el moment de les benvingudes i les presenta-
cions. Tots ens situem i coincidim en una idea, 
l’espai és ideal per a la conversa. 

Tots a lloc, mentre esperem el dinar abordem el 
tema d’avui, la tècnica. Com n’és d’important la 
tècnica. Obre el foc la Bibiana amb una pregunta 
molt directa:

Restaurant
El Principal
05.03.2020  |  13:30 h.

03
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Jo crec que la tècnica és un vehicle, i l’objectiu és l’expressió. En el meu 
món, que és la dansa i el treball corporal, la tècnica està al servei d’això, 
de poder arribar a expressar alguna cosa. També crec que si tens més 
tècnica, també tens més possibilitats de ser més creatiu amb les coreo-
grafies o amb el plantejament de la dramaturgia d’una obra. La tècnica 
ha de servir per a que tu disfrutis del que fa.  No ha de ser un bloqueig.

¿Compartiu visió o ho veieu d’una forma diferent?

Per nosaltres tècnica es tradueix en tecnologia. Perquè nosaltres no 
tenim part física, i la tècnica és gairebé imprescindible. És a dir, no 
podem treballar sense tenir aquest tipus de nivell de tècnica. Jo crec 
que és la nostra única manera d’expressar la creativitat.Si no hi ha un 
principi de tècnica no hi ha manera d'expressar-se. 

Però la tècnica per si sola, pot diferenciar-te? Pot ser creativa? Pot posi-
cionar-te? No ha d’anar acompanada d’una marca?

Ser creatiu amb la tècnica només depèn de la persona. No crec que no-
més sabent de tècnica ja puguis ser més creatiu. Si tu tens la creativitat, 
llavors utilitzes la tècnica en aquesta direcció.

És imprescindible

Per a nosaltres, diria que no.

Per tocar el violí, cal que sàpigues les bases del violí, no? Per dibuixar 
necessites saber copiar del viu o saber d’anatomia. És a dir, és un primer 
pas que per nosaltres és imprescindible. 

Però, per exemple, en la dansa, la no-tècnica pot ser un segell. 

Inclús, pot ser un plus a vegades, perquè la tècnica també et vicia, no? et 
condiciona: els professors que tens, com t’ho ensenyen, les idees que et 
posen al cap, etc. Jo ho veig com un instrument molt important, i així in-
tento inculcar-ho quan dono classe. Però a la vegada, pot ser una limita-
ció. És a dir, una ballarina que té molta tècnica, però li falten unes altres 
coses, no ho té tot, ni té res guanyat. Hi ha molt més. És el com ho fas!

La interpretació, també.

Clar! I això ja no és tècnica per mi. És una cosa més enllà. 

És sensibilitat... 

Jo em sento molt identificat amb l’Anna en el sentit que em dedico a una 
professió de pura interpretació. Però també sóc professor d’universitat, 
i a més tinc un màster en direcció d’orquestra. Aquest cavall de batalla 
de la tècnica és alguna cosa molt important. Jo sempre els hi explico als 
meus alumnes que hi ha un moment d’alliberació de la tècnica.

S’arriba a aquest moment? 

I tant! I és molt xulo quan passa.

De fet, quan passa, és un “click” a la vida d’un artista.

És el passaport a la llibertat, oi?

És com entrar a Matrix. En comptes de veure un sistema binari, de cop 
veus el que construeixen aquests zeros i uns. En el moment que t’alli-
beres de la tècnica, comences a descobrir que la tècnica està només al 
servei de fer art.
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Què és per vosaltres 
la tècnica? 
Què enteneu per tècnica?

BB
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Ja, i llavors comença la màgia, no?

Sí, comença la màgia. He hagut de passar per un desert i també per una 
selva, com ho vulguis dir, per un procés que a més, és part del croquis i 
de l’estructura fonamental d’un procés artístic: el saber. Perquè moltes 
vegades la tècnica t’ajuda a entendre el que vols fer després.

Quin paper juga el geni? Hi ha gent que és més hàbil i que arriba a la 
perfecció de la tècnica de forma molt més natural i fàcil i apresa com 
Mozart que era un prodigi des de petit, o tens que passar per la dedica-
ció de moltes hores per arribar al mestratge i després poder desfer-te 
d’ella? 
 
En el meu cas depenem de la nostra anatomia, hi ha un factor genètic 
de naixement. Hi ha gent que neix amb unes aptituds que els fa tenir 
molta facilitat per a la tècnica. Però això no implica que després com 
intèrprets siguin especials o les ballarines que un director voldrà. Veig 
la creativitat i la tècnica com dues coses separades encara que es puguin 
alimentar. Pots ser molt tècnic per després la part creativa l’hauràs de 
treballar. 

Però només amb la tècnica podem desenvolupar un segell personal? 

Depèn de la disciplina, jo crec. 

Clar si és tècnica pura no hi ha personalitat. Hi ha virtuosisme però no 
personalitat.

La tècnica perfecta en si, llavors no aconsegueix emocionar?

Bé pot haver-hi un delit en un saber fer però no anirà més enllà, no 
connectarà. 

Jo en canvi quan escolto algú virtuós no penso en que és purament 
tècnic. Jo entenc el virtuosisme com el maridatge perfecte entre una 
tècnica correcte i un art desbordant. 

Jo distingiria el talent com allò que tens innat, ja sigui físic o mental... 
El geni sempre aconsegueix fer un “zoom out” del que està fent i veure 
el que està fent en relació a altres coses. Tenint molt clar a on vol arri-
bar. Tenen la capacitat de relaciona i connectar improbables. 
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"Jo crec que la 
tècnica és un ve-
hicle, i l’objectiu 
és l’expressió."

Anna Hierro
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Hi ha una relació entre el que és bon alumne, el que ha après bé, el que 
ha resolt bé les problemàtiques, etc. amb fer una carrera professional?

Clar, depèn. 

Jo també sóc professor. Porto vint anys i la resposta estadísticament és 
no. Excepte el que és un geni, que és bo abans i després.

I ho detectes ràpid, m’imagino.

Ho detectes ràpid. Per exemple, l'arquitecte Enric Miralles ja era un geni 
com a estudiant. Si la tècnica és això que tu pots arribar a aprendre, 
però que d’alguna manera, serveix de molt poc.

En el nostre cas, depens d’altres persones i d'altres tècniques. Per això, 
es tenen en compte quines tècniques s’utilitzaran, quin material, etc. 
Al mateix temps, però, necessites desenvolupar les teves pròpies eines, 
i normalment, en el nostre cas, creiem que són totalment diferents a les 
que t’han ensenyat a la carrera. Amb l’Olga sempre diem que has d’estar 
constantment desaprenent el què has après. És a dir, tu tens una tècnica 
i no pots quedar-te a casa amb ella. Necessites buscar en d’altres disci-
plines, altres aspectes que poden estar en relació amb la teva professió. 

Perquè el control d’una tècnica també pot ser limitant, no? 

Pot ser limitant, i no només això. En el nostre cas, la tècnica no és 
alguna cosa definible o concreta com ho seria l’expressió corporal o el 
maneig d’un músic, un ballarí...

Me n’adono, que el nostre sector és molt més jove que el vostre. Nosal-
tres estem en una evolució salvatge ara.
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Jo sempre he vist els genis al contrari! Jo veig un geni com una persona 
que està totalment capficada en la seva obra i que l’obsessiona. 

Però no és incompatible el que estàs dient, perquè en realitat el que està 
canalitzant a través de la seva obra és la seva genialitat. Però per ser un 
geni has de tenir habilitat d’obrir camí. Al final el geni té una habilitat 
que el fa diferent. 

Jo treballava per a un pintor que deia que un artista és un testimoni i 
intèrpret del temps. I el geni és el que s’anticipa, és el que llegeix les 
petites senyals del que està pensant i ja ha entès el que passarà.  

Però és un procés conscient?

Pot ser instintiu, innat...

Jo entenc com un geni a aquella persona que és aliena a tot, més aviat al 
contrari d’algú que és empàtic. 
Ho relaciono amb aquelles persones que han tingut problemes socials, 
gent immersa per naturalesa no per proposició, no? No estar influenciat 
per el que passa en el moment, en la nostra societat, les modes...I que 
el que faci sigui molt autèntic, molt genuí. Tenen un talent innat molt 
diferenciat. Ja que algú pot ser una persona amb talent però no vol dir 
que siguis un geni. 

I què separa una persona amb talent d’un geni? 

Un geni no té els “clichés” que tenim molts dels mortals i que a vegades 
ens limita i ens genera pors. 

Però pots ser un geni i no tenir èxit. Estàs aliè a la moda, al que la gent 
espera...

I quantes més hores millora la tècnica? O arriba un moment que ja estàs 
allà?

Jo crec que depèn només de la quantitat d’hores, sinó de la qualitat 
d’aquestes hores dedicades. Mai pot ser un sofriment, s’ha de trobar 
el plaer en la tècnica i la pràctica. Com tu acabes trobant el gust en la 
repetició i anar més enllà; disfrutar-ho. 

Amb les primeres reflexions sobre la tècnica, 
arriba el dinar. Mengem, riem, brindem i seguim 
amb la conversa. Està clar que la tècnica repre-
senta quelcom diferent per a cadascú de nosal-
tres. La tècnica lligada a la disciplina artís-
tica. Però, com hi arribem? Com hauria de ser 
l’aprenentatge? Quin paper hi té la tecnologia?





29

I constant.

Per nosaltres, la tècnica és sobreviure, perquè cada dia surt un software 
nou o una manera nova de resoldre problemes. Encara estem creixent, 
estem al començament del nostre sector. Per nosaltres, la tècnica és 
fonamental per poder-nos expressar, encara que en realitat el nostre 
sector sigui molt artístic.
És un món gegant, treballem en equips molt grans. L’artista del nostre 
sector és un artista que ha d’encaixar en un grup de treball, i aquest 
grup de treball ha de comunicar digitalment.
Hi ha relacions d’ordre, de nomenclatures, de formes de fer, etc. que 
si no es respecten, la resta no funciona. Es trenca i amb costos molt 
elevats. Existeixen exemples de companyies del nostre sector que han 
rebut l’estatueta del Oscars com a millors “visual effects” i acaben de 
quebrar perquè un client els ha deixat parats tres mesos amb una deci-
sió que no...

El fet que tu comentaves. Pot ser que la tècnica t’estigui cambiant cons-
tantment?

Sí. No tenim res sòlid. Estem utilitzant un software que, potser, en el 
temps d’una setmana ja no val.

Però, tindrà alguns pivots comuns, no?

Sí, i maneres de fer. Aquí entra la teva experiència com a professional, 
on saps que hi ha coses que es resolen d’aquesta manera si es mantenen 
certs factors. Però hi segueix havent una dependència tècnica. Que si el 
software respon bé o no, que si el color, que si el monitor, etc.

Tots treballeu en paral·lel?

Sí, tenim una escala temporal que es divideix en pre-producció, produc-
ció i post-producció. Però dins d’aquests àmbits, sempre hi ha un grup 
de persones que pot treballar en paral·lel.

És molt complex.

Ara amb el Real Time està canviant tot per nosaltres. Els softwares que 
utilitzem fa uns mesos, ara ja tenen data de caducitat. S’ha de canvi-
ar. La pre-producció s’està tornant molt més important que la pròpia 
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"Has d’estar 
constantment 
desaprenent el 
què has après"

Josep Camps
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producció perquè s’estan barrejant les tècniques. Ja pots visualitzar tota 
una película des del principi per exemple. 

La tècnica és, diguem-ne, allò estructural, allò bàsic, no?

Clar, i així ha sigut durant molt de temps. 

La tècnica és quelcom que té a veure amb aquest aprenentatge, amb el 
passat, amb tota una herència, tradició...etc. I que d’alguna manera topa 
amb les teves pròpies obsessions. Però clar, tu quan interpretes tècnica 
ho fas amb tecnologia. 

Haig de traduir. Un muntador té més seguretat que nosaltres. El munta-
dor ja ve des de fa un parell de segles de lògica...

Bé, el muntatge és tan important com la producció. 

La meva especialització es podria traduir com marionetista. Un tite-
llaire rep una titella rígida i ha de tallar, passar fils per a que es pugui 
moure. Faig això en 3D. 

A veure, i com és exactament en 3D?

Faig un personatge en un model rígid i després que es pugui doblegar 
bé. I que sigui fàcil d’alinear. 

I que sembli real. 

El que haig de saber és: per un costat, solucions tècniques de com arri-
bar a aquestes deformacions a través del software que estic utilitzant i 
conèixer molt bé el nivell tècnic. Pero a la vegada haig de tenir coneixe-
ments d’anatomia, artístics...

Com passes d’alguna cosa precisa, que és el model, a alguna cosa que és 
molt poc tangible, que seria la re-expressió?

Aquí està l’art.

Aquí està la tècnica. Si no conec el software, mai seré un bon artista. 

La tècnica és el coneixement del software i com el pots treballar. 

"Si es tracta de 
tècnica pura, 

no hi  ha 
personalitat."

Félix Balbas 
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Si em canvien el software, tinc tècnica. Tinc un estil de solucionar coses. 

Exacte. Diferents empreses o persones diferents? tenen diferents estils?

Sí, tinc un estil però depèn del que utilitzo. Si em canvien un node per 
un altre, adéu estil. Haig de reinventar-me un altre cop. 

Que bèstia! 

És com si estàs aprenent a tocar el violí i et canvien el violí cada dues 
setmanes. 

Clar, aquí no pots masteritzar mai una tècnica, perquè la tècnica és 
actualitzar-se un mateix. 

És experiència, gust, talent, cultura. Però tècnica? No ho sé. 

Això és molt interessant, per què dius que no és tècnica? 

Puc dir-li tècnica, però llavors jo no tinc unes bases tècniques tradici-
onals, perquè les maneres o les solucions que m’invento, canvien setma-
nalment o mensualment. 

I allà està la teva creativitat també no?

És una creativitat tècnica, una creativitat diferent. Nosaltres som ar-
tesans. Ni més ni menys, que utilitzem eines. 

En el nostre cas, per exemple, passa el mateix. Estàs treballant amb un 
material, amb un altre... però el resultat depèn de la persona que ho 
executarà i la seva tècnica. 

Per a nosaltres tècnica és tecnologia. Després, estàs acostumat a solu-
cionar certs problemes d’una manera, que això podria ser la tècnica, 
encara que és bastant variable. 

L’estil és diferent encara que la tecnologia sigui la mateixa. 

Per exemple, hi ha persones en el nostre sector que es deixa absorbir per 
la tècnica i tenen tendència a complicar massa les coses. Nosaltres som 
uns problem solvers. Sempre estem pensant com solucionar. 
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Andrés Salado

"En la tècnica hi ha 
molta creativitat i 

és la millor manera 
de ser flexible i de 

créixer sòlidament."
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Sí, a mi també em passa quelcom semblant. 

Intentar solucionar el problema.

Afegeixes elegància, senzillesa i ajudes als altres. És més fàcil d’utilitzar, 
més segur, es trenca menys...

És una bona definició del que hauria de ser la meva professió. Donar-li 
senzillesa i resoldre els problemes que vindran. 

Els genis en el disseny són així, no? En lloc de perdre’s els detalls, són...

Eficients.

tornen a l'inici. Ja tenen la tècnica per la mà, però per a què serveix 
això? Aconsegueixen una solució coneixent varies opcions, però sinte-
titzen amb una línia. Diuen que Picasso va aprendre a dibuixar bé quan 
era petit i es va passar tota la vida per a tornar a dibuixar com un nen.

La idea de desaprendre, també. Un cop ja domines la tècnica.

Segueixo pensant que la tècnica és una finestra

A mi m’ha agradat molt una pregunta que has fet abans, i la tinc allà 
encara “ rum rum rum” Crec que això és fundamental. Fundamental en 
la carrera de qualsevol artista. Saber optimitzar les hores de feina. Valen 
més dos hores i mitja ben estudiades que no vuit hores mal estudiades. 
No té res a veure. 

Optimitzar.

Jo sempre tinc la sensació de formar als meus alumnes per a que llavors 
ells siguin els millors professors de si mateixos. Així evites aquest efecte 
autoescola, que no aprens a conduir fins que surts de l’autoescola. 

Sí, et donen de tot, menys seguretat. T'ho transmeten tot menys el que 
necessites. 

Tècnicament ets apte i te n’adones que no en tens ni idea. Però per això, 
penso que és molt important fomentar-li a l’alumne un esperit auto-
crític. Sempre. I m'atreveixo a dir inventar-se els seus propis exercicis 
tècnics. Per això, a la tècnica hi ha creativitat. 
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Això és molt important.

En la tècnica hi ha molta creativitat i és la millor manera de ser flexible i 
de créixer sòlidament. O sigui, de ser terra, aigua i pedra a la vegada. 

En quin sentit?

Per exemple, la repetició que ve de la imitació. Imitar, repetir, és la 
manera més artesanal que té el ser humà per aprendre. Antigament els 
grans artistes imitaven als altres, però imitaven de forma....

Orgullosa. Mira que bé copio!

Jo cedeixo a aquest artista i és la meva manera de demostrar o d’enaltir 
la figura...Avui dia, imitar és una cosa que va en contra del que haurien 
de ser els cànons de la creació. 
Però la imitació és una cosa fonamental per aprendre. Però ull! Com re-
peteixes? El que repeteix, sense pensar, repetint, repetint i repetint, pel 
simple fet de repetir, és com el que està estudiant vuit hores malament 
en comptes de dues bé. 

S’ha de repetir de forma diferent. Explorant. 

En el nostre cas, moltes vegades, tenim una base sobre alguna cosa, una 
topografia i un problema a resoldre. El problema d’un client amb una 
situació concreta, en un lloc concret, amb uns materials concrets. 
Però a vegades això no passa. I la única manera de començar és amb un 
dibuix. Jo no sé a on em portarà. Mitjançant la tècnica, el mateix dibuix 
em descobreix coses. 

És veritat. Total, sí, sí. 

Crec que no sóc un gran dibuixant, no tinc una tècnica molt apurada. 
Però utilitzo les meves pròpies eines i, no sé perquè, en certs moments 
necessito treballar amb un rotulador gruixut i en altres haig de treba-
llar amb esquemes de colors. I de sobte dius, això ho pot resoldre. He 
posat aquesta cosa aquí que potser em resol el problema. És pur atzar o 
intuïció, no ho sé. 

A través de la tècnica es canalitza aquesta intuïció. 
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A través de la tècnica, sí. I per exemple en aqeust cas a través del dibuix 
amb retoladors de colors, que és diferent a la del llapis, i just amb el 
sentit crític d’estar atent. 
Estar atent. És aquesta combinació de l'estar atent amb una tècnica 
concreta, de dibuix en aquest cas. 

Has de saber reinventar-te també. Has de saber crear els teus propis 
exercicis. Has de crear els teus propis exercicis que et permetin desenvo-
lupar la tècnica. 

Tenir la intuïció del que et va bé a tu.  Que tu saps què et fa sentir bé per-
què estàs més predisposat mentalment i més sa i més fresc...La tècnica 
vindrà.

Això és molt important. És un procés bastant individual. A diferència 
d’altres conceptes de tècnica, tenen molt a veure amb les aptituds per-
sonals. 

Clar, encara que formi part d’un sistema estàndard. 

S’ha fet molt curt, abans d’acabar, us demano una reflexió final. 

Vinga Anna, comença tu que has de marxar.

Que difícil! S’han dit moltes coses. La tècnica s’ha estandarditzat. En 
el nostre món, et valoren per arribar a ser capaç d’interpretar aquesta 
partitura, aquesta coreografia...Però en realitat, jo ho veig com una cosa 
més profunda, en el sentit de com ho interpretes i al final és el que et 
diferencia. 
I torno una mica a l’inici, ha de ser un vehicle. Ha de ser un instrument 
per a fer-te créixer i no bloquejar-te. Crec que la tècnica també és com 
ho filtres, en el meu cas, amb el cos. El nostre instrument és el cos i cada 

L’Anna ens avisa. L’esperen en un altre lloc i ha de 

marxar. Sembla mentida, però ha passat més d’una hora 

i ens dóna la sensació que tot just estem encetant el 

tema. Allargaríem la conversa perquè encara queda molta 

reflexió. Però és el moment de les conclusions. 
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cos i cada caràcter és diferent. Com vius tu les coses? 

És el que deia del segell, finalment. 

El segell de perquè balles bé. I més enllà de ballar bé, què aportes al 
director, a la peça, a el que sigui. 

Se li ha de donar un significat i cadascú té el seu significat. A on vull 
arribar? Què em serveix per arribar-hi? Si em serveix passar per aquí, 
doncs passaré per aquí. Si veig que passant per aquí no arribo, doncs 
hauré d’entendre que no és aquell el camí correcte. 

Bé, el que dèiem abans de disfrutar de la tècnica. 

Jo també col.laboro amb la universitat i m’agrada que els estudiants 
el primer dia vegin els seus propis límits, que entenguin perquè han 
d’aprendre. Passar per tot el procés des del primer dia i que surti una 
porqueria i que a la segona vegada que ho intenten, surti una mica mi-
llor. Mentres tant aniran aprenent cosetes i li aniran donant significat al 
que estan aprenent a nivell pràctic. 
Encara escolto això de que: “el meu fill és més d’arts i que no li agraden 
les matemàtiques…” Se’m posen els pèls de punta. Tens un ordinador a 
la butxaca! Aquest és el teu món, no ho pots evitar. Has de saber dels dos 
costats sí o sí. L’artista ideal és Leonardo Da Vinci. No li feia por ni un 
costat ni l’altre. 

Crec que la gent deixa les carreres molt tècniques perquè no troben 
l’alicient. 

O no troben satisfacció en el fet de repetir. 

Hi ha un alt índex de fracàs i de frustració que radica en la tècnica. 

En el nostre cas, la base dels estudis és la tècnica. Aprendre dibuix, 
construcció, materials...Llavors, hi ha una part de psicologia del projec-
te, aquestes eines que et serveixen per a resoldre problemes. Però en els 
països anglosaxons això no existeix. No entres per aquesta via, només 
entres en el projecte de la imaginació, del llenguatge. Ells no estudien 
materials, no estudien construcció. Per altre banda poden derivar a 
altres camps més fàcilment.

Doncs per a mi és erroni. 
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Però necessitaràs la tècnica al final. 

Pots tenir altres persones que la utilitzi per tu.  Per a nosaltres la tècnica 
és construcció i això no resol un món habitable. Hi ha persones, hi ha 
cultura i hi ha altres factors. L’arquitectura té que ser algo més, si només 
és construcció, llavors ja no és arquitectura. 
El meu dubte, que ja seria entrar en un altre debat, és si és necessari que 
una societat que estigui tota l'estona innovant i buscant més enllà de la 
construcció?

Actualment, l’arquitectura està canviant brutalment amb la sostenibili-
tat i la interactivitat de la pròpia casa, veritat? 

Jo crec que la pròxima revolució és en l’urbanisme. Entendre que, en 
realitat, la ciutat és naturalesa. No actúa com naturalesa, és naturalesa. 

A mi m’ha agradat molt la frase que deies tu Andrés, la repetició de la 
tècnica, la tècnica et dóna respostes en si. 

Estava pensant mentres parlavem que, ens passem tota la vida seguint 
la tècnica per aprendre a independitzar-nos d’ella. És llavors quan cobra 
sentit l'expressió artística al seu màxim nivell. 

Però has de passar per allà, oi?

Has de passar-hi. És un desert. 

Tot cobra sentit al final, però has de passar per això.

És el resum perfecte. 

Amb aquesta reflexió final de l’Andrés, tanquem 
la conversa a cinc. L’Anna recull les seves co-
ses, malauradament ha de marxar. S’acomiada de 
tothom. Fins a la propera, diu. 

És març però l’ambient és agradable. Al pati s’hi 
està de meravella. Arriben els cafès. La res-
ta ens resistim a deixar la conversa, ara ja més 
oberta. Tècnica, aprenentatge, creació, vida, fu-
tur… Que curt se’ns ha fet.
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