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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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Julio 
Manrique

Actor i director de teatre

L’ambigüitat: tan difícil de tancar, de descriure, 
d’acotar. L’ambigüitat és part intrínseca de l’art, 
del llenguatge. És el terreny, perillós per a al-
guns, de la no resposta, de la no certesa. També de 
la riquesa, la complexitat, la interpretació, el 

creixement, el ventall de grisos. L’ambigüitat, una 
arma de doble fil que centra el sopar d’aquest desè 
Vers. Reunim a cinc creadors amb aproximacions di-

ferents a l’ambigüitat. 

Obsessiu, perfeccionista, intuïtiu, entusiasta. La carrera de Julio 
Manrique va començar al teatre, com actor. Va ser amb Enemic de 
classe (1994) i va continuar amb clàssics com Terra Baixa, Romeu i 
Julieta, Juli César, Hamlet, El Rei Lear, Don Juan de Molière, a més 
d’explorar cinema i televisió. L’any 2010 assumeix la direcció artís-
tica del teatre Romea, aportant el seu segell personal. Manrique és 
amant dels textos irònics, amb mala bava, que són una bofetada per 
a l’espectador i que no dubta a portar als escenaris com a director 
teatral. 

JM
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Artista, teòric, divulgador, pensador visual. Fontcuberta és consi-
derat el gran renovador de la fotografia a Espanya. Porta més de 40 
anys de la seva vida dedicats a l’art, a la fotografia, al conflicte entre 
naturalesa, tecnologia i veritat, sempre amb una visió crítica de la 
realitat. És co-fundador de la revista PhotoVision, ha exposat arreu 
del món (Hasselblad Center, Science Museum de Londres, MoMA, 
Metropolitan Museum of Art, MEP, MACBA, MNCARS, Musée Na-
tional d’Art Contemporain…) i també ha estat convidat a Harvard i 
Le Fresnoy com a docent. 

JF

Neus 
Ballús

Directora i guionista de cinema

Reflexiva, analítica, observadora. Neus Ballús va començar la seva ca-
rrera professional en el camp del periodisme i els documentals. Però 
és en la ficció on troba el llenguatge i el mitjà per establir un discurs 
permanent, una forma d’abordar alguns temes, com les desigualtats 
socials, d’una forma més complexa i profunda. Debuta com a direc-
tora, guionista i productora l’any 2013 amb La Plaga, que s’endú 4 
premis Gaudí. El seu segon film, El viatge de la Marta es va estrenar el 
2019 i ja té un tercer projecte en marxa. 

NB

Joan 
Fontcuberta

Artista i crític d’art
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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.

OF Delicadesa, elegància, sobrietat. Llum i harmonia. Arquitectura, 
disseny i urbanisme. Des de peces efímeres, a edificis de gran escala. 
Olga Felip és cofundadora de l’estudi Arquitecturia Camps Felip. Per a 
ella, la vida i la gent, l’espai, l’entorn, la cohesió urbana, és el que dóna 
sentit i raó de ser a l’arquitectura d’un lloc concret. Nascuda a Girona, 
és una de les figures amb més projecció internacional del panorama 
arquitectònic català. El 2012 va exposar a la Biennal de Venècia. El 
2013, va ser escollida Young Architect of the Year. Tot i els premis, 
publicacions, exposicions i reconeixements, l’Olga no perd el nord ni 
les ganes de seguir aprenent.

BB

Olga 
Felip

Arquitecta

Bibiana
Ballbè

Periodista
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Restaurant
Impar Sofia

Molt més que un restaurant d’hotel. Impar és un univers culinari 
atemporal. Barra, terrassa interior, zona de sofàs, taules… tots els 
espais conformen un restaurant pensat tant per als hostes com 
per als comensals. 
Una diversitat que es plasma en l’oferta gastronòmica que com-
bina l’essència mediterrània amb tocs orientals i occidentals. Un 
espai dinàmic, viu, cosmopolita, divers que esdevé el marc per a 
una conversa en profunditat sobre l’Ambigüitat.

Plaça de Pius XII, 4. Barcelona



Ambigüitat02
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Què és l'ambigüitat?

Però, com es treballa l’ambigüitat en el pro-
cés creatiu? És igual en un edifici o en una 
seqüència cinematogràfica?
Parlem d’ambigüitat amb Olga Felip, Bibiana 
Ballbè amb la companyia de Neus Ballús, Joan 
Fontcuberta i Julio Manrique. Arribem a alguna 
conclusió? Ho descobriràs a continuació.  

L’ambigüitat és allò que se’ns 
escapa. És complexitat. És 
subjectivitat. És una eina del 
llenguatge, perillosa a ve-
gades; meravellosa d’altres. 
La pluralitat, la diversitat de 
mirades, d’interpretacions, 
de prismes que habita en un 
edifici, una obra, una pel·lí-
cula, un text, una fotografia, 
segurament tot això és l’am-
bigüitat. 
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Vers

És aviat per sopar, horari europeu. En tot cas, 
l’hora perfecta per a un lloc com l’Impar, per 
tenir un espai íntim, de reclusió, només per a 
nosaltres. Avui tothom és molt puntual. Hi ha 
presentacions i retrobaments, es respira un am-
bient de família. El tema ens apassiona: l’am-
bigüitat. Hi ha tant per dir, tants aspectes a 
comentar que segur que se’ns farà curt.
Com és habitual, és la Bibiana qui comença, qui 
marca l’inici. Ho fa així:

Restaurant
Impar Sofia
18.02.2020  |  19:30 h.

03
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Joan, tu pràcticament has inventat l'ambigüitat…

No, jo no l’he inventat, però me n'aprofito en la mesura en què tot el 
meu treball gira al voltant del llenguatge i de la comunicació. És a dir, 
jo no procedeixo del món de l'art, vaig estudiar Ciències de la Informa-
ció i vaig treballar en periodisme i publicitat. Fins que un bon dia, com 
Sant Tomàs camí de Damasc, vaig tenir una revelació i vaig canviar de 
direcció. Em vaig dedicar a revertir tot allò que havia après, tota aquella 
experiència sobre la persuasió, sobre la subversió de la veritat, cap a una 
tasca més de tipus pedagògic. 

Un dels temes per a tota mena de comunicació persuasiva és l'ambi-
güitat. Des d'una perspectiva lingüística, l'ambigüitat és la manca de 
claredat. Per tant, tot és ambigu, perquè no hi ha res clar. Si pensem 
en la imatge més documental i més descriptiva, sempre necessitarà 
un context que la situï. La imatge per si sola, com qualsevol expressió 
verbal, és absolutament equívoca sense un context.

És cert.

Això ho podem considerar un defecte o una riquesa. Per exemple, en la 
comunicació humana, tant l'humor com la poesia radiquen en l'ambi-

güitat. Si no hi hagués ambigüitat no hi haurien jocs de paraules, no hi 
haurien dobles sentits, no hi haurien sorpreses del significat. Per tant, 
l'ambigüitat és una qualitat de l'expressió que tindrà un sentit ètic en 
funció de la direcció que nosaltres li donem. L'ambigüitat pot ser una 
eina de manipulació política, però pot ser una tècnica amorosa. Tot 
dependrà de dins de quina retòrica o de quina estratègia expressiva fem 
servir. Voilà.

Jo crec que gairebé tota la creació artística es basa en aquesta manca 
de claredat i per a mi, aquest és l’interès de crear. En essència, tots els 
projectes que penses són incomplets fins que algú els llegeix. I si no té 
aquest grau d'obertura, que hi hagi tantes visions com espectadors, per a 
mi no és prou interessant. Es tracta de traçar un camí però deixar moltes 
finestres buides, que són un misteri fins i tot per a mi en el moment de 
fer-les i a les que l'espectador dóna una altra lectura. 

Intensificant el que has dit, jo crec que una obra d'art on els lectors no 
siguin capaços d'anar més enllà del que has volgut dir, és una obra fra-
cassada. L'obra d'art viva, l'obra de creació vàlida, és aquella capaç d'ex-
pandir fins i tot allò que tu volies dir, de manera que tu aprens a partir de 
les interpretacions que els altres projecten. 

És més, per a mi, l'obra d'art no és allò que tu fas sinó la suma de reali-
tats, impressions, sentiments que genera això. El que nosaltres fem és 
el punt de partida. L'obra d'art també és el que sent aquella senyora allà 
asseguda. Sense això no existeix l'obra. 

Per tant, no existeix la veritat absoluta? 

No hi ha res absolut.

M'ha passat que pregunto a la gent amb el temps què va veure a les pel-
lícules. Hi ha una  escena al final de La Plaga, amb un home i una dona 
asseguts en un cotxe i plou. Un senyor em va dir: "Aquella escena, no me 
n'oblidaré a la vida, aquella escena on es fan un petó el Raúl i la Rose". 

I no hi havia petó.

Mai a la vida, no hi havia un petó. 

Imagina't.
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Què és per a vosaltres l'am-
bigüitat ? Com la llegiu? 
Com l'enteneu?   

BB
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Però sí que hi havia un petó, és a dir, en la idea de la imatge de dues 
persones assegudes, en aquesta ambigüitat, hi ha el potencial de tot el 
que algú pot arribar a imaginar i completar.
És com les persones, som el que som en aquest moment, però vivim 
amb la tensió de què és el que podem arribar a ser d'aquí un instant. 
Som ambigus constantment. I així com a la vida i a la filosofia s'intenta 
simplificar per fer l'existència més fàcil, l'art viu precisament d'aquesta 
complexitat. No existiria sense això. 

Des de la perspectiva del teatre, una de les nostres principals eines de 
comunicació és detectar aquesta ambigüitat inherent i inevitable en el 
comportament humà, en el llenguatge. No és la única, però sí una de 
molt important i molt perillosa, també. Probablement, és el que em va 
empènyer a dedicar-me al teatre, endinsar-me en aquesta ambigüitat, 
dedicar-me a la tasca impossible d’explicar-la. 
Jo crec que el teatre es nodreix d'això. Quan veig una actriu o un actor 
que m'agrada, una obra que m'agrada, generalment ho associo a la imat-
ge d’un iceberg. Tu veus la punta, però intueixes que el que hi ha a sota 
és molt més ric, molt més gran, i només ho pots imaginar, fer hipòtesis i 
conjectures. 

És a dir, com més ambigu, més complex i més ric?  

Però també hi ha allò de fer-se l'interessant, no? A vegades s'adopten 
postures que intenten enviar-te el missatge de: "Això conté molt més del 
que conté". I passa en un munt d'aspectes de la vida, la cuina, l'art...Ja 
que parlem d'art, poden conviure la claredat i la senzillesa amb l'ambi-
güitat? Encara que els conceptes claredat i ambigüitat semblen antagò-
nics.

Plantejat en termes dialèctics sempre hi ha un perill. Jo més aviat penso 
que no es tracta de extrems oposats. Per exemple, la ficció no és el 
contrari de la realitat sinó una manera d'estructurar un cert model de 
realitat. I això ho podríem traslladar també a l'ambigüitat i la claretat, o 
sigui l'ambigüitat no és el contrari de la claredat sinó una manera d'es-
tructurar el model de claredat. 

A mi em va agradar molt la sèrie The Crown. Hi ha alguns capítols que 
són píldores per a classes de política o de periodisme. Hi ha un capítol 
on la reina Elisabeth parla amb Edward Heath, el primer ministre. Estan 
inaugurant una exposició d'art, i la reina li pregunta: "A vostè li inte-
ressa l'art?" I ell diu: "No, a mi m'interessen les matemàtiques, perquè 

NB
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"L'obra de creació 
vàlida, és aquella 
capaç d'expan-
dir fins i tot allò 
que tu volies dir, 
de manera que 

tu aprens a partir 
de les interpreta-
cions que els al-
tres projecten."

Joan Fontcuberta
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una resposta. El que fa el Joan no és una resposta. La gent no pot anar a 
l'art, a la cultura, buscant respostes. 

Pero moltes vegades te les dóna, les respostes.

Jo crec que te les dones tu mateixa, no?

Exacte. És com les has d'encarar. El que passa és que la gent busca una 
resposta mastegada, per sentir-se segur. Perquè si no, a vegades, et 
col·loca en una posició de "No ho estic entenent" o "no sóc prou..." o "no 
estic a l'alçada de l'obra d'art". 

Tinc la sensació de que intranquil·litza el fet que les intencions del 
creador no siguin clares. No només que la història sigui més o menys 
críptica o sigui intel·ligible, sinó de què m’ha volgut dir el director o 
directora? Com m’he de sentir davant d’això? S'està enfotent de mi? 
M'estima? Em detesta? Cap a on em vol empènyer? Que les intencions 
siguin ambigües, això a vegades també és molt incòmode per la gent, 
fins i tot insuportablement incòmode. 

Jo ho comparo amb les persones. Hi ha gent que la veus molt clara i que 
et fa sentir més segura, i persones que no llegeixes tan bé, que ens fan 
estar en una situació més incòmoda. Segurament, molta gent d'aquesta 
que té un misteri, no saps mai què pensa.. 

Però això és un reflex de la teva pròpia inseguretat, no és problema 
d'aquesta persona. 

Totalment. Però és el mateix que passa davant d'una obra d'art o d'una 
pel·lícula que no acabes d'entendre o que no et dóna respostes concre-
tes. Sí, en el fons és un reflex de tu mateix. 
Olga, com viviu l'ambigüitat des de l'arquitectura?

L'ambigüitat en arquitectura permet que les persones, d'alguna mane-
ra, es puguin apropiar dels espais i de l'arquitectura. Fer-se-la seva. Per 
exemple, hi ha arquitectures que defineixen i diferencien clarament els 
espais exteriors dels interiors, mentre que d'altres són més ambigües. 
A nosaltres ens agrada explorar aquests límits, desdibuixar-los. Ho 
treballem amb la llum, amb veladures amb materialitats permeables...
Jo crec que aquí es dóna espai a la imaginació, la interpretació d'aquesta 
obra, que és el que normalment t'acaba atrapant. 

BB

NB

BB

JM

BB

NB

BB

OF

OF

NB

BB

NB

JM

NB

a l'art vostè pot entendre el que vulgui, en canvi les matemàtiques són 
molt concretes, són molt clares". Però el que deia Heath és que, en el 
fons, la bellesa està precisament en aquesta veritat pura, en aquesta ve-
ritat infal·lible que no té volta de full. Tota la història de l'art en el fons 
venia a ser com una lluita o un esforç impossible, fracassat per arribar a 
aquesta bellesa perfecta d'una equació matemàtica.
La meva filla és matemàtica, i tant la seva mare com jo ens hem dedicat 
al món de la creació. Crec que precisament va triar matemàtiques amb 
aquest esperit d'Edward Heath. De situar-se en un terreny on els parà-
metres d'avaluació no són els de la sensibilitat, de la subjectivitat, sinó 
de les fermeses rotundes, sobre les que es pot assentar una existència. 

També pot ser el deixar de definir, fer un pas enrere. Per exemple, quan 
pensem en els espais domèstics, es tendeix molt a categoritzar, cada 
espai té la seva etiqueta. Deixar de posar etiquetes, deixar de pretendre 
que aquell espai es faci servir de la manera que tu estàs imaginant ja 
és generar una situació ambigua. Obres una mica la porta perquè se la 
puguin apropiar.  

Això ens passa a nosaltres. A mi em pregunten constantment si faig 
documental o ficció. No ho sé. I és el tema de debat. Em passo les entre-
vistes explicant si això és veritat o no. Si és real, són personatges, són 
actors... I és igual. 

La gent, en el fons, té la necessitat de posar etiquetes i de tenir les coses 
clares perquè et dóna seguretat.

Però, seguretat de què? En realitat, per a mi, el gran aprenentatge de la 
vida és assumir que no hi ha res totalment cert. No hi ha veritats absolu-
tes i el que hem de fer és surfejar en totes les ambigüitats, les milers de 
tensions que vivim internament i com a nivell col·lectiu.

Però no ho sabem fer i veig molts espectadors molt incapaços, o perio-
distes que pregunten "què has volgut dir amb això? Explica’m què vols 
dir amb la pel·lícula". Si la trobes ambigua o poc clara, és així, és el teu 
problema. 

Seria genial atrevir-se a respondre això. 

Jo a vegades ho faig, intento fer-ho amb bones paraules. Però volen sa-
ber què penses tu, i està bé parlar de què et mou a fer el que has fet. Ara, 
la gent que busca respostes en una pel·lícula o una obra d'art, no hi ha 
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Com deia el Julio, hi ha graus de tolerància diferents en els espectadors 
o en mi mateixa quan m’enfronto a alguna cosa ambigua. Crec que el 
grau de tolerància que pots tenir amb l'ambigüitat, la complexitat, a no 
tenir respostes, té molt a veure amb la llibertat d’acceptar que no tens ni 
idea de què han volgut dir, i ja està, no passa res. 
No intentar aconseguir la veritat absoluta del que haig de pensar sobre 
això o com m'haig de sentir. Aquesta llibertat individual de l'espectador, 
nosaltres la necessitem com a creadors, perquè si no ens deixa un espai 
molt petit de treball de comunicació. Si tothom espera una cosa clara, 
no hi ha joc. 

Ho necessitem per crear el que sigui que vulguem fer. I també és bo, 
crec que ho necessitem tots plegats.

Aquests són criteris que ens funcionen en l'àmbit de la creació. Però a la 
vida real, arriba un moment en què has de prendre decisions i les deci-
sions no les pots prendre sobre el dubte i sobre l'ambigüitat. En l'últim 
moment, has d'avaluar totes les opcions que tens i prendre partit.

Hi ha un altre tema, si l'ambigüitat en el fons pot ser precisa. O bé si és 
el que interpreta l'ambiguitat el que li dóna la precisió. Depenent del 
context. 

Quan tu estàs viatjant en avió, no vols que el pilot de l'avió parli d'ambi-
güitat.

I una parella tampoc vols que sigui gaire ambigua amb tu. Hi ha moltes 
coses a la vida en les que necessitem certa seguretat. 

Hi ha moments que necessites que l'ambigüitat es redueixi al màxim. 
Ens agrada dominar, conèixer l'ambigüitat per poder controlar-la i 
reduir-la quan ho necessitem.

Completament. I també hi ha situacions en les que no tens més remei 
que prendre una decisió, també en el terreny artístic. 

Es prenen decisions tota l'estona. 

Hem de tirar cap a algun lloc i a vegades fins i tot intervenen elements 
de pressió, tenim poc temps, diners, el que sigui. A vegades has de 
prendre una decisió i la decisió no serà ambigua, serà una que marca un 
camí concret.
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Hi ha una obra, El somni de Rousseau, on apareix una musa estirada i 
somrient al mig de la jungla. Et qüestiones quina és la veritat, quina és 
la realitat. És ella o és la jungla? I aquestes dues realitats conviuen. Jo 
suposo que hi ha situacions en l'art o l'arquitectura que mostren aques-
ta situació, on les dues realitats es solapen i d'alguna manera t'atrapen, 
et fan preguntar, et fan qüestionar. És allà on penso que l'ambigüitat 
pren força d'alguna manera.
En arquitectura, a mi em fascina un espai, el Teatre Olímpic de Palla-
dio. És un teatre molt petit que construeix Palladio a Vicenza. Quan hi 
entres, ho fas per un espai relativament petit i després apareixes en un 
exterior. Allò és una ciutat ideal. L'escena embolcalla la platea i el públic 
està al centre. Llavors la pregunta és “On soc? He entrat o he sortit? Estic 
a un interior o un exterior?”

Entre el món material i l'experiència, què és la veritat?. Per a mi la 
veritat en aquest cas és la teva experiència. Perquè potser hi arribo jo o 
un nen i l’experiència és una altra. El món material és una cosa que ens 
hem de qüestionar com la veritat absoluta, ningú el viu de la mateixa 
manera.

Hi ha tantes veritats com mirades i com persones. 

Cada instant és diferent perquè ara ho vius així i d’aquí dos segons ets 
una persona diferent. 

Davant una obra d'art, la pots viure de maneres molt diferents segons 
per on passes. Per tant aquí hi ha la riquesa de la complexitat, de l'ambi-
güitat. 
Tinc una frase que us volia llegir: "El senyal d'una intel·ligència de 
primer ordre és la capacitat de tenir dues idees oposades presents en 
l'esperit al mateix temps i malgrat això, no deixa de funcionar.” És de 

Autor i espectador, llenguatge, etiquetes… Els 
primers minuts de la conversa han estat molt 
interessants. Hi ha una idea en comú, sense 
ambigüitat, sense una lectura diversa i plural 
de l’obra artística, no hi ha qualitat. No hi 
ha interès. Arriben els primers plats. Aromes, 
colors i textures omplen la taula. Un brindis i 
seguim. 
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"En realitat, per a 
mi, el gran apre-
nentatge de la 

vida és assumir 
que no hi ha res 
totalment cert."

Neus Ballús 

Fitzgerald.  Tu pots tenir uns valors, els teus, i alhora tenir aquestes 
dues idees totalment contraposades que donen veu a l'ambigüitat i el 
que crees s’impregna de les contradiccions. 

Però això em fa pensar en què els literats i els científics rarament es po-
sen d'acord. Això queda molt bé a l'hora de concebre una novel·la, però 
a l'hora de parir una fórmula científica, el que busca la ciència és pre-
cisament reduir cada vegada més l'àmbit de l'ambigüitat. Els científics 
necessiten arribar a unes fórmules que ells diuen que no siguin falsa-
bles, és a dir, que no puguin ser qüestionades amb els propis paràmetres 
científics. 

Fa poc vaig veure La teoría del todo, un biòpic sobre la història de 
Hawking. La seva evolució científica va consistir en portar-se la contrà-
ria a sí mateix. Va elaborar una teoria que intentava contradir o comple-
tar les teories d'Einstein i després, al següent llibre, va contradir la seva 
pròpia teoria. Ell partia d'un ateisme radical i en un cert moment va 
acabar admetent alguna mena d'idea de Déu o de principi ordenador del 
Tot. Es movia en un àmbit teòric, finalment tot eren hipòtesis. 

Al cap i a la fi, el material real, amb què treballem, és el mateix. El que 
passa és que uns juguem i ens aprofitem d'aquesta indefinició i surfe-
gem en aquesta realitat que és subjectiva i canviant i els altres intenten 
reduir-la per arribar com a fets més concrets, però el material és el 
mateix i hi ha moltes coses en comú. 

Hi ha molta arquitectura que és el que és, no permet el que estàvem 
dient, és totalment tangible. Però sí que de tant en tant pot donar lloc a 
no sé si dir ambigüitat, però sí a trencar amb els prejudicis. Hi ha molt 
de prejudici que ve per qüestions culturals.

Tu diries que Gaudí és més ambigu que Le Corbusier? 

No té perquè. Per a mi, l'ambigüitat està en el que us deia abans o sigui 
en el fet de fins a quin punt defineixes o deixes de definir.

Per exemple, Gaudí es recrea en un barroquisme de la forma inútil. Pot 
ser una gran solució constructiva però a efectes dels usuaris, les formes 
ondulades i orgàniques no tenen cap utilitat. Com a aprofitament de 
l'espai, unes línies rectes, uns cubs, unes geometries aprofiten millor 
l'espai, amb una economia de mitjans i sostenibilitat. En aquest sentit, 
l'arquitectura racionalista seria més sòbria, potser menys ambigua, no? 
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Depèn, no hi estic tan d’acord. Tampoc ho voldria portar tant cap al 
camp de l'arquitectura, però per exemple, la relació de l'arquitectura 
amb el paisatge. A Le Corbusier el seu primer viatge en avió li canvia 
totalment la percepció de la natura. A les seves primeres obres la natura 
era hostil, aixeca amb pilones la Ville Savoye, per protegir-la de la 
naturalesa. A les seves últimes obres, la naturalesa acaba sent una selva 
que envaeix els espais interiors. El que vull dir és que una arquitectura 
funcionalista no vol dir que no doni espai per a l'ambigüitat. 

Doncs dona'm exemples d'ambigüitat a l'arquitectura. 

Per exemple hi ha arquitectures que plantegen els espais espais do-
mèstics com retícules, una matriu. Espais que tenen tots la mateixa 
dimensió: una habitació, una cuina, una sala d'estar, tots exactament la 
mateixa dimensió i no s'etiqueten. Com els antics Palau, tot és isòtop i 
tot pot ser qualsevol cosa. 

Un altre cas d'ambigüitat és el cas de l'antic mercat de Ferreries que vam 
rehabilitar per esdevenir un centre cívic. L'espai, que d'alguna manera 
atrapava el caràcter del mercat original, el vam revestir amb un enllisto-
nat de fusta a mode de veladura. De dia, l'espai de la nau és net, la llum 
natural es filtra entre els llistons i amb aquesta llum perceps i descobrei-
xes les finestres originals de l'antic mercat. De nit, sense llum natural, 
l'espai enmudeix i el buit de la nau pren protagonisme. Per tant, tens 
lectures diferents segons com va variant la llum al llarg del dia. Això 
també és una forma  d'ambigüitat. 

Tu penses en l'experiència que tindrà qui entri en aquest espai? O sigui, 
aquest és el punt de partida?

No t'imagines l'experiència concreta, suposo que en el cinema passa el 
mateix. No pots preveure quina serà l'experiència concreta però sí que 
s’hi estableixin relacions. En aquest cas preveus la relació entre l'antic 
mercat i l'ampliació o la capa que tu hi estàs superposant, i quines tensi-
ons es generen entre un i l'altre.
Amb això pots jugar, si retens, si deixes entrar, si comprimeixes... Jo 
crec que té una mica d'escenografia. 

Ho trobo apassionant. La llum i els espais, jo crec que és un element 
que porta una ambigüitat brutal. Il·lumines una cosa i pren una forma, 
baixes la llum i adquireix una altra forma, connota unes coses diferents. 
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Associem ambigu a una llum tènue, a una mitja llum, a ombres per no 
veure del tot. 
Penses en ambigu i no penses en una llum de fluorescent blanca que 
ho ensenya tot, no penses en alguna cosa molt explícita. L'erotisme és 
ambigüitat, la pornografia és obvia, t’ho ensenya tot en cru.

I poden conviure ambigüitat i claredat en una mateixa obra? La claredat 
màxima i l'ambigüitat màxima? 

En aquest quadre que us deia de Rousseau, per a mi és molt precís, em-
marca totalment l'ambigüitat. 

M’irrita quan les coses es compliquen innecessàriament, o quan crec 
detectar això, que potser m’equivoco.

Quan hi ha la intenció de ser ambigu, però no de forma natural.

En canvi m'interessa totalment l'ambivalència, molt més això que no 
pas que em vulguin adoctrinar d'alguna manera, o dir-me molt clara-
ment "mira, jo estic del costat dels justos, dels bons i tu si estàs amb mi 
és que també ho estàs i si no, tens un problema". Això no acostuma a 
agradar-me, m'agrada més que em facin treballar, que em posin en un 
problema, que em convidin a preguntar-me coses... 

Moltes de les obres més perfectes per a mi tenen molts nivells de lectura 
diferents i poden semblar-te un conte, un relat super fàcil que un nen 
podria entendre sense fer-se masses preguntes i que comença a tenir 
capes i capes i capes... aquest és l'objectiu màxim del que faig, que tin-
gui una aparença molt simple, però que en canvi algú que s'hagi permès 
aquest grau de llibertat i aquestes ganes d'explorar, l’experimenti d'una 
forma més complexa. A mi les obres pretensioses també em molesten 
bastant. 

Després hi ha narratives molt barroques que són molt exhuberants, com 
Fellini, que són l'hòstia però és allò de la veritat que dèiem abans, no? 

És genuí, ve d'un lloc autèntic. 

Un poeta diu que l'únic que s'ha de plantejar és ser personal. Si la seva 
personalitat inclou l'originalitat, doncs sort que té, però si no, ser perso-
nal és tot al que pot aspirar.

Julio Manrique

"L'ambigüitat té 
molt a veure amb 
trobar la pròpia 

veu, que no és tan 
senzill."
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I ser honest en el sentit de no enganyar-te a tu mateix, si no ha de ser 
més complex doncs no ho ha de ser, és un reflex del que és. I ser honest 
amb els demés, no voler impressionar, enganyar...

Totalment. Un gran cavall de batalla.

Quan comences a sortir fora del "què pensaran" i dir, un moment, “torna 
cap aquí, per què estic fent això, què representa, em representa real-
ment" això ja és molt important. Hi ha un diàleg molt honest que has 
d'establir amb el que fas. D’aquí vint anys, quan t'ho miris, veuràs si allà 
estaves sent falsa i t'ho hauràs de menjar amb patates. Les obres van 
passant, però les pel·lícules les pots tornar a veure. 

I saps perfectament per on passaves. Quina diferència hi ha entre veritat 
i honestedat? 

Per a mi, la veritat no existeix. 

Per a mi l'honestedat és una qualitat del judici, és a dir, del que jo dic. Jo 
puc ser honest en la mesura en què expresso allò que realment penso. 
En canvi, la veritat és una qüestió més, jo diria, ontològica. Pot ser que 
jo expressi el que penso però que estigui equivocat i, per tant estic dient 
la meva veritat tot i que és una falsedat, és un error. Són conceptes dins 
de la mateixa família però que s'apliquen a estrats diferents de la comu-
nicació, com per exemple, la ficció, el frau, la falsedat, la impostura… 
Tot això són conceptes que es passegen per aquesta zona que tenen un 
mateix propòsit però que s'apliquen a llocs diferents.

El frau seria la voluntat de l'engany per treure'n un partit. Per tant seria 
dins un àmbit moral o jurídic, ètic… Estem parlant d'ètica, estem par-
lant de política, estem parlant de lingüística, estem parlant de episte-
mologia. 

Jo treballo dins d'una estratègia artística de fake. El fake seria aquest 
frau fet com una estratègia expressiva, creativa, però no amb voluntat 
d'enganyar sinó de desvelar precisament els mecanismes de l'engany. 
Un fake que no es descobreix és un fake que falla perquè és un engany, si 
no el descobreix l’espectador no funciona com a estratègia pedagògica.

Del 0 al 10, com d'ambigua diríeu que és la vostra obra? 

Jo crec que tot creador intenta ser el màxim de radical possible. Més 
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ben dit, tot creador que m'interessa intenta ser radical. Un creador que 
es queda a mitges tintes no crec que faci una contribució… Hi ha tanta 
creació que has de discriminar, marcar uns criteris, uns interessos. Per 
exemple, tu abans deies sobre la poesia, que ha de ser personal. Jo puc 
ser un poeta aficionat que escric per a mi o fer un diari íntim on sóc 
el destinatari dels meus propis escrits i això és perfectament legítim. 
Una altra cosa és que vulgui ser un poeta professional, en el sentit que 
la meva contribució signifiqui una aportació a l'àmbit de l'expressió 
poètica, de la sensibilitat, del llenguatge, que expressi l'esperit i les pro-
blemàtiques del meu temps. Aleshores, és clar, són exigibles unes altres 
qualitats. 

Jo crec que té a veure amb trobar la pròpia veu, que no és tan senzill. És 
el salt a la pàgina. Com deia jo, al lavabo de casa faig el millor Hamlet 
del món, la putada és plantar-te davant d’algú que t’està mirant i espera 
alguna cosa de tu. Aquesta és la dificultat.
Un pot tenir pensades dotzenes de novel·les meravelloses, genials, que 
canviaran la història de la literatura. Després t'enfrontes a la pàgina 
i dius "merda, per què estic escrivint com Paul Auster o qui sigui que 
m’agrada". 

Jo no sóc conscient de quin grau de X coses faig. No et pots comparar, 
no veus quina és la percepció d'això des de fora. En el meu cas, jo no 
penso en com rebrà això el futur espectador, perquè aquest espectador 
imaginari ideal no existeix. La única manera que tenim de trobar les 
peces mentre les penses ets tu mateixa. Imaginar que tu no ho coneixes 
i entres en aquest univers i és com el banc de proves. Estàs en un terreny 
molt intuïtiu, les paraules no són si soc ambigua o no, més aviat si m’in-
teressa això, si m’està suggerint alguna cosa. 

Per mi és inevitable i és terrible quan et converteixes en el teu propi 
jutge o policia i vas dient: No et creu ningú. Buf, quin farsant. Un dels 
malsons de l'actor és tenir aquest monstre. 

O al revés "que bé que ho fas" i després ho veus des de fora...

Crec que el risc, l’enemic actual de la creació és la competència que ens 
comencen a fer els algoritmes. El problema en un futur proper és si sa-
brem vèncer la creació feta per algoritme. Comencen a haver-hi artistes 
que són algoritmes i que el que fan és analitzar com han funcionat artis-
tes o cineastes i a partir d'això, creen uns patrons que són aplicables. El 
problema és si sempre serem capaços de superar amb imaginació aquest 
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càlcul.

És un tema de pasta. L'algoritme és una eina cada vegada més sofisti-
cada de medició, per saber a qui t'adreces, a qui li vols vendre la moto. 
Aquesta persona ha clicat tant durant l'últim any, per tant aquest és el 
perfil i vol consumir aquest tipus de pel·lícules. 

Sí però també pots fer un algoritme que faci cinema d'avantguarda o 
cinema super experimental.

Estic d'acord, però llavors l'enemic és el negoci, fer negoci amb tot i de 
tot i posar el negoci per sobre de tot. 

No és tant una qüestió de negoci sinó de duplicació o de simulació de 
la intel·ligència. Estem  parlant d'intel·ligència artificial, jo sempre faig 
prevaldre l'estupidesa natural sobre la intel·ligència artificial.

Perquè la imperfecció és magnífica.

A mi m'agraden molt els escacs, que és un joc que ha mort en mans de 
la informàtica. Quan Deep Blue va guanyar a Kaspàrov volia dir que un 
ordinador supera tot l'enginy, tota la intel·ligència i tota la imaginació 
d'un cervell humà. I va guanyar equivocant-se. És a dir, quan la màqui-
na funcionava d'una manera absolutament racional, basada en càlculs, 
perdia. I això és perquè en Kaspàrov, de tant en tant, treia alguna cosa 
imprevista, inesperada, que la màquina no s’esperava perquè era un 
error. Quan van introduir el factor de la imprevisibilitat a l'ordinador, va 
començar a guanyar. 

Això, en escacs és relativament limitat, hi ha trilions de combinacions 
però que també s'acaben, és a dir són 64 caselles i 24 fitxes. Traslla-
dem el joc dels escacs a coses molt més complexes com és la creació, 
per exemple. Un escriptor té un alfabet de 30 lletres que les combina 
seqüencialment.

I totes les seves vivències. 

Sí, però les seves vivències també són calculables, aquest és el proble-
ma.

Hi ha alguna cosa que no pugui convertir-se en un algoritme?



4140

JF

NB

BB

OF

NB

OF

NB

OF

JM

A mi m'agradaria pensar que sí, perquè en el fons ara estem parlant d'un 
àmbit molt petit de l'existència humana que és la creació artística, però 
en el fons és el futur de la humanitat. Cada vegada són més palpables 
aquestes visions de la ciència-ficció que un dia ens haurem d’enfrontar a 
unes màquines que haurem creat, que seran els nostres fills. 

Potser no serà en el món físic sinó en el virtual.

L'altre dia entrevistava a un d'aquests futuròlegs americans i deia que 
d'aquí a 40 anys ens podrem enamorar dels ordinadors, com a Her. Per 
tant, si són capaços de replicar l'amor, seran capaços de replicar l'ètica, 
la imaginació, la sensibilitat, el misteri i la màgia que és la base de la 
creació. O sigui que si realment es poden apoderar d'això no sé si ens 
avançaran. 

Però si és programable és real? O sigui, si s'enamoren, aquest enamora-
ment serà real o no serà real? 

L'experiència és real, com en els casos de realitat virtual, les simulaci-
ons. A un noi li van fer experimentar la idea que estava caminant per 
un lloc i arribava a un penya-segat i li van dir: en realitat estàs en una 
nau que és enorme, el terra continua. Per tant, pots experimentar per 
primera vegada el que vol dir caminar pel cel. No tinguis por, tu pots 
seguir caminant. I ell deia: no, no ho puc fer. S’hi negava. El van acabar 
convencent, va fer un pas endavant i la cama no li va respondre, va cau-
re de nassos. La realitat virtual té un nivell de realitat. 

En arquitectura i urbanisme és un tema que ens està apassionant, per-
què en el fons, l'arquitectura del futur m'imagino que serà tangible. El 
tema tectònic i físic agafarà força per ajudar-nos a diferenciar el que és 
real del que és virtual.

És diferent la matèria del que és real. Per mi és una experiència i aques-
ta experiència és real. 

Doncs tangible, tàctil. És la gran diferència, suposo. 

El desenvolupament de les eines és inaturable, no ens hi podem oposar, 
i seguirà endavant perquè tot el que pot arribar a imaginar l'ésser humà, 
s'acaba materialitzant. I això té implicacions polítiques de pensament, 
ètiques... Sobre tots aquests altres camps s’hi pot fer alguna cosa des 
del món de la creació. A no ser que sigui absurd i controlat per una sèrie 
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d'algorismes pseudofeixistes que diuen com han de ser les ficcions per 
ser eficaces. Té molt a veure amb la relació amb el mercat. Hem de fer 
alguna mena d'objecció de consciència. 

Jo m'he informat de com funciona això en el cinema. Quan fan la 
pel·lícula perfecta basada en paràmetres, replicant coses, amb tot el que 
tenen controlat, fracassa. Ara per ara, encara hi ha un grau de imprevisi-
bilitat en el que és un èxit comercial o no.

Hi ha l’element xarxes socials. Estem venent voluntàriament la nostra 
intimitat a canvi de satisfer una mica de vanitat. I li estem regalant tot al 
gran diable que ens mira per veure quina informació obté de nosaltres. 
Ho estem fent voluntàriament. És bèstia, el que està passant, el que 
crea, el que destrueix, ho trobo molt bèstia, molt ambigu... 

Perquè és aquesta realitat paral·lela.

És molt ambigu i tremendament obscè l'ús que es fa de les xarxes soci-
als. Vull dir, que ara ja m'ho prenc com a normal però és que no neces-
sito saber si tal persona s'ha fotut una paella a la platja i si ha estat molt 
feliç. 

Però tothom hi està enganxat. En el fons la gent sí que necessita saber, 
hi ha quelcom molt atractiu de saber la vida, la intimitat dels altres. 
Llegia l'altre dia un estudi que per les noves generacions la intimitat no 
té cap valor. Ha desaparegut. 

Ja no hi ha intimitat, hi ha extimitat. És a dir, la intimitat s'ha exterio-
ritzat, se'n fa espectacle, vivim en un reality show perpetu. Igualment, 
la intimitat és un invent recent, el que considerem intimitat s’inventa 
amb la revolució industrial. Llavors, que de sobte la sacrosanta intimitat 
evolucioni no ens ha de preocupar, és conseqüència dels temps. I quan 

Plats buits, copes a mitges, conversa àgil, viva, clara. 

Ens acostem al final del sopar. Riures, complicitats, 

idees compartides. Els algoritmes i la realitat virtu-

al ha generat debat. Poden ser ambigus els algoritmes? 

Aquest és el punt diferencial de la creació humana? 

Sense tenir una resposta clara, el Julio enceta un nou 

tema: les xarxes socials. 
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fer una sèrie que espera tenir tirada. Es va a allò mesurable i es patroci-
na gent perquè són influencers. 

Per concloure, us demano una reflexió sobre el tema "ambigüitat", amb 
què us quedeu de la conversa d'avui. 

Jo em quedo amb que igualtat i claredat poden conviure.
Jo em quedo amb la frase de la Neus, que al final l’ambigüitat obre fines-
tres, és una invitació per donar cabuda a l'espectador. 

Doncs jo ho diré poèticament. Si l'ambigüitat és la boira, està molt bé 
que existeixi perquè ens permet, de tant en tant, admirar la llum. 

De tot el que ha aparegut, la paraula "llum", la paraula "espai" o "espais", 
l'espai de l'espectador davant una obra, l'espai per completar el que ha 
vist, l'espai per omplir i com la llum els modifica. Tot això podria ser 
l'ambigüitat. 

Jo no faria un resum, però sí trobo interès en l’àrea que deia el Joan, la 
relació entre la ciència i l'art. I també un tema del que no hem parlat, 
que és la intenció respecte a l’ètica, la moral. Com s'utilitza aquesta 
ambigüitat i per generar què.

 Creus que sovint l’ambigüitat s'utilitza amb intenció?

Sempre hi ha una intenció.

Però moltes vegades és genuïna. 

Però hem d'entrar en el terreny de la moral. Què vols aconseguir, en 
quin sentit, si hi ha voluntat de manipulació, de fer el bé o el mal... No 
tot val. 

O per manipular, ocultar... El que fan els polítics, ser ambigus per evitar 
comprometre's.

Exacte. 

Jo crec que hi ha una ambigüitat emocional. En aquesta dimensió 
emocional pots estimar i no estimar, et pots sentir atret i no, voler i no 
voler, sentir-te trist i content alhora, ple i buit, sol i acompanyat... En el 
terreny de les emocions jo crec que convivim amb aquesta ambigüitat.
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critiquem l'ús de les xarxes socials parlem d'una morbositat que ha 
existit sempre. Les revistes del cor explicaven les petites tonteries del 
famoseo, princeses, actrius, toreros, etc. Ara tots podem ser princeses, 
toreros...

Ho ha democratitzat i amplificat. 

El selfie, tothom diu que expressa la vanitat de la nostra generació. Va-
nitat n'hi ha hagut sempre, totes les generacions han sigut vanidoses. El 
que passa és que només els Reis es podien permetre el luxe de pagar-se 
un retrat i ara tots ens podem fer fotografies, no costa res, si no ens 
agrada l'esborrem i la tornem a fer. Ens fem fotografies perquè és una 
manera de deixar constància del nostre pas, de reafirmar-nos, d'explo-
rar-nos... Això ha fet sempre la humanitat i ara tenim les eines perquè 
ho pugui fer tothom. 

Abans es percebia la vida d'aquests poderosos que la podien transmetre. 
Ara s'ha generat aquest sistema, aquesta estratègia, amb un compo-
nent addictiu molt estudiat en el que hi ha una voluntat de consumir el 
temps d'una manera i generar un tipus de pensament i d'ús.
És com tot, depèn de la intenció d’ús. Ara a Twitter t'has de posicionar 
sobre tot. Per què? Per què necessita la gent que jo digui...? No. 

Però pots triar no fer ho. 

Sí, però és un sistema que realment t'empeny a entrar en la dinàmica 
d'allò públic. I dins de la multitud, els missatges també es perden, per-
den rellevància.

Participar a les xarxes socials també et dóna una sensació de pertinen-
ça, de tribu. Això és molt humà, necessites reafirmar-te i necessites ser 
reconegut entre els teus. I això és el que et donen les xarxes socials. 

Penso que el tema està en el moment en què prevalgui el món virtual i el 
digital respecte al real. En aquest sentit, en el món de l'arquitectura ens 
estem plantejant com això canviarà també el model de ciutat. 

Molt interessant. Què és l’espai públic?

Per què quedar en un parc si parlo amb 250 alhora amb l’ordinador o el 
mòbil. En el món dels actors, per exemple, ara la pregunta dels directors 
de càsting a Madrid és quants seguidors tens a twitter. És el barem per 
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Jo també em quedaria amb el que has dit, Julio, de la justa mesura. Té 
molt a veure amb l'art de la seducció, si et sobrepasses perd justament 
l'efecte. Trobar aquesta justa mesura és el que realment fa que sedueixi.

El que dèiem de l'honestedat, de fer-ho d'una forma que creguis que és 
la justa perquè només ho pots provar amb tu mateix.

I en incloure a l'altre, potser. No només exhibir una cosa sinó voler 
arribar a l’altre en el sentit que sigui, artístic, eròtic... El que sigui però 
realment incloure’l, interessar-te per l'altre.

No és fàcil acabar una conversa sobre ambigüi-
tat. Ens queden tants aspectes per parlar, per 
analitzar, per reflexionar. Com la vessant ètica 
que apuntava la Neus, que tot just s’ha apuntat. 
El que està clar és que tots ens hem enriquit amb 
la tertúlia. I no hi ha pressa, seguirem parlant, 
distesament, una estona més, fins que ens deixin. 
El que parlem, és una finestra que deixem oberta 
al lector. 
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