
ANTONI ABAD (Lleida, 1956)
Ego, 1999. 1. Projecció informàtica.
Artista multidisciplinari, Abad treballa amb la pintura, l’es·
cultura, la fotografia, el video o l’art nu convertint·se en 
un dels creadors més singulars en l’ús artístic de les no·
ves tecnologies com a plataformes de recerca creativa, 
moltes vegades de forma col·lectiva. Llicenciat en Histò·
ria de l’Art per la Universitat de Barcelona es va iniciar en 
el dibuix i en la pintura però es va sentir atret pel volum 
destacant amb nous plantejaments en l’escenari artístic 
català: escultures en diversos materials, “blans” com la 
goma·escuma, i “rígids” com la fusteria industrial tipus 
mecano. La seua obsessió per mesurar el temps i l’espai 
està en el fons de totes les seues obres.
“Ego” és una projecció generada per un programa infor·
màtic que desvetla les connexions entre el llenguatge i 
la percepció visual. Una colònia de mosques es dedica a 
escriure infinitament la paraula Ego (Jo en llatí). Cada in·
secte està programat per a situar·se on estan les lletres 
que no són visibles fins que les mosques es posen en 
elles. Es queden preses de potes fins que es completa la 
paraula i es dispersen per a tornar a començar; un bucle 
sense principi ni fi, atrapat en el temps. A través del mis·
satge emès per aquesta comunitat d’animals, xicotets, 
domèstics, gregaris (com l’home), Abad reflexiona entorn 
de la representació ideal del jo amb una escultura visual 
formalment molt atractiva. Voluntat d’experimentació, 
ironia i crítica en els treballs de l’artista. 

JOAN BROSSA (Barcelona, 1919·1998)
Transhumancia, 1989. Poema objecte.
Joan Brossa i Corb és poeta, un artista literari, escènic, vi·
sual, objectual i un dels renovadors més significatius de la 
modernitat. Capaç d’expressar el seu pensament poètic 
utilitzant imatges visuals, l’obra de Joan Brossa: poemes, 
obres de teatre, poemes objecte, accions musicals, gui·
ons de cinema, poemes visuals, etc… li han situat entre 
els creadors conceptuals més rellevants del segle XX. És 
un referent internacional i mestre de diverses generaci·
ons d’artistes espanyols, especialment de l’art conceptu·
al i de les pràctiques artístiques entorn de llenguatge que 

es desenvolupen a Catalunya en els anys 60 i 70. Una 
obra universal, sagaç, crítica, irònica i fonamentalment 
lliure que manté tota la seua vigència. 
Va començar a escriure durant la Guerra Civil i al seu re·
torn a Barcelona, va contactar amb el poeta surrealista 
Joan Vicent Foix que li va suggerir no abandonar mai l’as·
pecte formal del poema, amb Joan Prats que li va obrir 
la seua biblioteca d’avantguarda i amb Joan Miró que va 
ampliar el seu imaginari. El poeta brasiler Joao Cabral de 
Melo li retorna el contacte amb la realitat quotidiana i l’in·
cità a conèixer el marxisme. L’obra de Brossa guanya en 
profunditat política i assumeix un compromís social que 
mai abandonarà. En 1947 va fundar la revista Dau al Set 
al costat dels pintors Ponç, Tàpies, Cuixart i Tharrats, el 
crític Cirlot i el filòsof Arnau Puig, grup que es convertiria 
en referència cabdal per a l’avantguarda artística catalana 
de l’època.
Experimenta des dels anys 50 amb l’”objet trouvé” 
però és a partir dels anys 70 i amb un missatge incisiu 
quan Brossa manipula els objectes per a aprofundir en 
el seu sentit atorgat sempre a través del títol. Trans-
humància és un poema objecte. En aquest cas, un ma·
letí marcat amb signes escrits en guix reflexiona sobre 
el viatge que un metge realitza pels camins d’un poble 
a un altre però també des del naixement a la mort a 
través de la vida. 

DIONISIO GONZÁLEZ (Gijón, 1965)
Buraco quente, 2004. Fotografia sobre metacrilat.
Va estudiar Belles arts a Sevilla i va ampliar estudis en 
imatge assistida per ordinador, estampació artística, ci·
nema i televisió, fins a aconseguir el Doctorat en Belles 
Arts amb una tesi sobre L’Estètica de l’Horror, romanent 
com a docent en la mateixa universitat. Va desenvolu·
par primer un treball escultòric reutilitzant la imatge pu·
blicitària i els mitjans de comunicació per a finalitats de 
“activisme” artístic, de resistència, fins a configurar una 
obra extensa on la fotografia, l’arquitectura, el disseny, 
la tecnologia digital o el video conformen el món barroc 
d’un dels artistes més interessants del panorama artístic 
espanyol.

Buraco Quente és una hermosa fotografia que fa visible 
la pobresa. Pertanye a una sèrie titulada Cartografia para 
a Remoçao que l’artista va treballar des de 2004 a 2007 
en un viatge a l’interior de les favelas de Sao Paulo i Rio 
de Janeiro. Obsessiva i radical fascinació per aquesta ar·
quitectura sense arquitecte, l’artista ens proposa una 
intervenció parcial d’aquests espais caòtics. Aqueixes 
estructures constructives per a la resignació naixen des 
de la poètica de l’objecte oposat i posen de manifest una 
profunda preocupació política. Favelas com a signes d’ex·
clusió i naufragi social que solament poden redimir a l’ho·
me si es conserven com a espais de la memòria històrica, 
com a arquitectures per a la resistència. 

FEDERICO GUZMÁN (Sevilla, 1964)
Fuego verde, 2006 Acrílic sobre llenç.
Miss Malandra, 2006. Acrílic sobre llenç.
Va ser un dels més joves artistes de la truncada Nova Fi-
guració Sevillana que va revolucionar el panorama artístic 
nacional a la fi dels anys vuitanta. Vinculat a la galeria La 
Máquina Española va començar practicant una pintura 
conceptual que va derivar cap a maneres d’actuació al·
ternatives en l’àmbit artístic i social i en la participació en 
col·lectius revolucionaris que posaven en dubte la idea 
mateixa de l’art. Durant la seua estada a Colòmbia a la 
fi dels 90, es compromet amb l’entorn natural: l’art ha 
de ser una eina per a canviar la societat. Va iniciar així un 
viatge a la geografia metafòrica de les plantes mentre 
envaïa les seues obres d’un dinamisme vitalista, pintu·
res que incitaven a l’entusiasme, plenes de cromatisme 
mentre disseccionava el sentit de la creació universal a 
través de les referències vegetals.
Miss Malandra i Foc verd tenen com a referència la natu·
ra. Formen part d’una performance titolada “El mercado 
arrollador”. Miss Malandra representa la piconadora que 
amenaça amb destruir les fruites col·locades en el sòl que 
representen la diversitat de productes comestibles au·
tòctons colombians. El mercat acaba així amb l’economia 
local. Foc verd naix després de conèixer el tabac biolumi·
nescent, fruit de l’experiment en el qual es van barrejar 
per primera vegada gens d’una planta i un animal: tabac 
i cuques de llum. 

La Col·lecció Fundación Caja Mediterráneo està composta per 213 obres d’art. Pintura, dibuix, 
escultura, fotografia, video, instal·lacions, tècniques digitals… que recorren l’obra de 126 artis-
tes imprescindibles en el panorama espanyol contemporani, des de la transició democràtica 
fins als nostres dies. La Col·lecció està dipositada en el MACA, gràcies al conveni subscrit per 
l’Ajuntament d’Alacant i la Fundación Caja Mediterráneo.

Espais de resistència reuneix una sèrie d’obres que cerquen espectadors crítics. Qüestionant la 
realitat social i política, la societat de consum, els mitjans de comunicació, la publicitat, l’espai 
públic i la presència del poder i els seus mecanismes d’inclusió i exclusió social, aquests artis-
tes plantegen obres incòmodes, àcides, provocatives… Una proposta transversal on el procés 
de creació artística es converteix en la pròpia obra o que construeix i deconstrueix una realitat 
fragmentària. I artistes que articulen propostes on el llenguatge es converteix en protagonista i 
el text adquireix tanta importància com la imatge. 

A través de nous formats, llenguatges, suports i tècniques contemporànies, video, fotografia, 
instal·lació, programes informàtics o fins i tot a través de la pintura i l’escultura, les obres mos-
trades reclamen sempre un espectador actiu i compromès. Hereves de les pràctiques concep-
tuals desenvolupades a Espanya, especialment a Catalunya i Andalusia en els anys 60 i 70, 
aquestes obres dibuixen un paisatge de transgressió dels comportaments artístics que arriba 
a desmaterializar l’art o a construir-lo amb arxius, documents, fragments d’imatges, objectes 
quotidians, materials pobres com la pols o les burilles i andròmines estranyes que adquireixen 
altres significats més poètics.

L’art funciona així com a resistència. Els artistes només contemplen el seu procés creatiu des 
de la transcendència social, des de l’enfrontament al poder, però també des de la paradoxa, 
l’humor o la ironia. L’art com a denúncia però també com a forma de canviar el món. la pràctica 
artística es converteix així en l’única arma de supervivència. 
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ROGELIO LÓPEZ CUENCA (Nerja, Málaga, 1959)
...Life, 1988. Óleo sobre llenç. 
Hat Home, 1992. Óleo sobre paper fotogràfic. 12 peces.
Llicenciat en Filosofia i Lletres, membre en els 80 del col·
lectiu malagueny Agustín Parejo School, López Conca 
sempre va apostar per una temàtica on art, política, es·
pai públic i societat de consum tingueren un caràcter de 
crítica i reflexió. Proper a l’estètica del pop nord·americà i 
als debats lingüístics que d’ell es deriven, ha recorregut a 
els materials visuals de la publicitat, la televisió, les revis·
tes, senyals de trànsit, mapes, o icones etc… per a articular 
propostes on el llenguatge es converteix en protagonista. 
Significat i significant conformen no solament un missatge 
sinó una plàstica de profund sentit crític i agut sentit de 
l’humor.
Life és un joc de paraules conceptual que es plasma mit·
jançant colors molt vius disposats en taques planes. Un 
collage on el text té la mateixa importància que la imatge i 
es descobreix el missatge: “A Critically Transformed Every·
day Life” a manera de jeroglífic visual.
Home is where hat is és el missatge ocult de les lletres pin·
tades sobre els rostres de personatges públics amb bar·
rets, que solament es llig quan el fragment es converteix 
en unitat. I així el text adquireix la mateixa importància que 
la imatge. La denúncia i el compromís social a través dels 
jocs lingüístics i la contraposició irònica d’imatges...

PEDRO MORA (Sevilla, 1961)
Dust Bowl, 2005. Instalació.
Reversible Destiny, 2005. Fotonarració.
Va estudiar Belles arts a Sevilla i va exercir com a docent 
encara que es va traslladar a Nova York on va residir la dè·
cada dels 90. Allí va abandonar la pràctica pictòrica en favor 
d’un territori interdisciplinari i tridimensional, més pròxim a 
l’objetualitat escultòrica i a la hibridació pròpia de la instal·
lació. Mora transita pel concepte de procés: formats, tèc·
niques i suports que descobreixen la manera de construir 
o deconstruir l’obra mostrada. Investiga la naturalesa de 
l’objecte i practica estratègies de dislocació i fragmentació 
que enfronten a l’espectador amb el temps detingut, amb 
les ruïnes.

borses de productes alimenticis, les restes del consum 
irrefrenable que caracteritza i obsessiona l’ésser humà. 
Fragments indestructibles: vinils, acetats, plàstics, re·
sines amb llargues llistes de colorants, conservants o 
emulsionants, on l’artista posa la lupa, literalment. De 
forma augmentada es mostren algunes de les lletres 
d’aquests ingredients: ironia i crítica, denúncia que pro·
voca, paradoxalment, obres brillants i extremadament 
atractives.

CARLOS PAZOS (Barcelona, 1949)
Tránsito de lágrimas embarrancadas. El Porvenir, 2007
Instalació. Objectes diversos i llum elèctrica.
Artista experimental. Estudia arquitectura, filosofia, dis·
seny i història de l’art. Carlos Pazos es va formar en la tra·
dició de l’art pop i la cultura dels materials de l’art formant 
part del conceptual català dels anys 70 sent un dels seus 
més crítics més rotunds. Des de la seua mostra titulada 
“Vaig a fer de mi un estel” de 1975, es va situar en un lloc 
indeterminat entre la ironia i el ridícul que no ha abandonat 
des d’aleshores. Una posició fràgil, heterodoxa i marginada 
per la crítica, que es defineix per una obra atrapada en es·
pais d’ocultació, darrere d’una màscara narcisista o de re·
carregades posades en escena on les poètiques objectuals 
i el gust pel Kitsch recorren un temps que va de la denúncia 
a la riallada.
Acumulador d’objectes, els seus “cachivaches” de gran 
potencial evocatiu són fragments autobiogràfics que 
componen una crònica estètica carregada de malenco·
nia. Aquesta galeria de souvenirs conforma una obra 
complexa on Pazos atorga significat a cada objecte. 
Aparentment desconnectats les botelles d’aigua Evi·
an d’edició limitada, les caixes de fruita, la maleta, el 
flexo, la xicoteta catifa, el vaixell de fusta o la ceràmi·
ca de Vallauris plasmen una història plena de records, 
Tránsito de lágrimas embarrancadas. El Porvenir. L’artista 
acumula els objectes més diversos i els compon com a 
paraules o frases d’un text. Des del poema objecte de 
Joan Brossa a l’objecte surrealista, des de Duchamp a 
Warhol, la importància de la paraula és fonamental en 
el treball de Carlos Pazos fortament impregnat d’es·
criptura i col·leccionisme. 

Dust Bowl és una imatge petrificada de tasses, plats i bols, 
objectes trencats i tornats a compondre, coberts per una 
arenisca blanca dins d’una urna colpejada i esquerdada, re·
presentant un món fet a trossos i recompost. Fragments 
novament units, en una estranya desfiguració, en un deli·
berat desordre que produeix un desassossec fantasmal i 
ens situa en un temps irreal. 
Reversible Destiny és una foto narració composta per 40 
imatges que pot ser llegida en dos sentits. Des de l’objecte 
al fragment o des de la pols al paisatge. L’artista narra el 
succés, la qual cosa esdevé mentre astella una cadira de 
fusta i la recompon deixant·la en el mateix lloc. Produeix 
clevills, trencats, i fragments però no resta sinó que afig. El 
objeto troceado y pegado siempre se encuentra en una especie 
de tensión y duda permanente y la idea recoge y sintetiza for-
mas tradicionales de desmantelamiento y de resistencia.

ANTONI MUNTADAS (Barcelona, 1942)
On Translation: Listening, 2005. Gravació digital.
On Translation: Jauf / Miedo, 2007. Gravació digital.
Va estudiar en l’Escola d’Enginyers Industrials de Bar·
celona i des de 1971 viu i treballa a Nova York. L’artis·
ta utilitza en els seus projectes tots els mitjans tècnics 
possibles: la fotografia, video, arquitectura, publicacions, 
internet i instal·lacions multimèdia. En les seues obres 
conflueix l’art i la tecnologia mentre treballa assumptes 
socials, polítics i de comunicació, així com la relació entre 
l’espai públic i privat dins d’un marc social, i investiga els 
canals d’informació i la forma en què són utilitzats per a 
censurar informació o promulgar idees. “Se cerquen es·
pectadors crítics”. 
Amb el títol general On translation, Muntadas ha presen·
tat més de 30 projectes des de 1995, reflexionant sobre el 
concepte de traducció i interpretació des d’una perspectiva 
que abasta qüestions culturals, lingüístiques, polítiques i 
econòmiques.
On Translation: Listening, és una obra enigmàtica. El video 
mostra una arquitectura transparent de cristall en un es·
cenari de trànsit, on passegen universitaris de trets asià·
tics, parlant pels seus telèfons mòbils (en el que sembla 
un descans de l’estudi). No podem escoltar les seues veus: 

són individus aïllats, envoltats de gent, mentre mantenen 
converses privades. Paradoxa contemporània. 
On Translation: Jauf tracta d’explorar “com la por –una cons·
trucció cultural/sociològica que sempre remitent a l’àmbit 
polític i econòmic· és una emoció traduïda a banda i ban·
da de la frontera des de perspectives molt diferents”. Una 
sèrie d’entrevistes a manera de collage visual: imatges de 
context, cites, titulars de premsa, etc… aprofundeixen en 
el fenomen de l’emigració en la frontera entre Espanya i el 
Marroc, entre Orient i Occident amb les seues repercussi·
ons de política internacional, d’ordre econòmic mundial, de 
religió o de llengua.

ESTER PARTEGÀS (La Garriga, Barcelona, 1972)
Polylumpios Tetraflacidontics (R.O.W.B), 2003. Acrílico sobre 
paper. 
Polylumpios Tetraflacidontics (B.R.B), 2004. Esmalt sobre 
acetat.
Després de llicenciar·se en Belles arts a Barcelona, 
Partegàs es va traslladar a EUA on resideix des de fa 
diversos anys. Artista multidisciplinari en les seues 
obres, de clara vocació escultòrica, combina tècniques 
i formats diversos: la instal·lació, el vídeo, la pintura, la 
fotografia el dibuix o els treballs murals sobre paret. 
Desenvolupa una recerca artística entorn de la socie·
tat de consum i els seus desfets, com a metàfora de la 
degradació i banalització del capitalisme. Amb un llen·
guatge proper al Pop, Partegàs sorprèn proposant lec·
tures inquietants i trastocant els missatges publicitaris. 
Manifesta així el poder de la paraula enfront de la imat·
ge en una estratègia de resistència lingüística derivada 
de l’art conceptual. 
Partegàs està profundament interessada en el compor·
tament de l’ésser humà immers en la ciutat contemporà·
nia, un paisatge que esmicola a través d’espais comuns 
de pas (centres comercials, sales d’espera), llocs sense 
sentit, no llocs cap al no·res on només té sentit el con·
sum irrefrenable i les seues restes, que l’artista conver·
teix en motiu artístic.
Polylumpios Tetraflacidontics és una sèrie de pintures 
que prenen com a motiu les etiquetes multicolors de 

PEDRO G. ROMERO (Aracena, Huelva, 1947)
Sin título F 226/F297, 1988·1990. Fotografies processa·
des amb iode. 12 peces.
Archivo Fx: La ciudad vacía: La Casa (Arquitectura prematura), 
2005. Video. Amb la col.laboració d’Israel Galván.
Pedro G. Romero va estar vinculat a mitjan anys 80 al grup 
d’artistes conceptuals andalusos. Se li reconeix com a es·
criptor, artista, conferenciant, crític, actor, músic o activista 
cultural. La indagació sobre la imatge, en els seus diferents 
vessants, com a punt de resistència enfront del discórrer 
del temps (històric, biològic, psicològic, verbal), lluitant con·
tra la mort és referent continu de tota la seua obra.
En 1988·1989, va realitzar la sèrie La sección áurea, a la 
qual pertany aquesta obra, on presenta de forma indivi·
dual a diferents persones amb una aurèola al voltant del 
cos, al fons o darrere, jugant així amb tots els sentits pos·
sibles del terme “aura”, atorgats des del Renaixement fins 
a Walter Benjamin. La imatge convertida en temps detin·
gut, en instant congelat i la preocupació per la identitat de 
l’individu. Imatge i aparença en múltiples desdoblaments 
del jo que es multipliquen fins a conformar una multitud. 
Des de finals dels anys 90, Pedro G. Romero està treba·
llant en un vast projecte titulat Arxiu FX al que pertany el 
vídeo Arquitectura prematura: La Casa, en el qual s’arre·
pleguen tot tipus d’imatges, documents i reflexions so·
bre la iconoclasia que es va produir per motius polítics a 
Espanya entre 1845 i 1946. Romero relaciona aquests 
episodis de radicalitat incendiària per part dels militants 
anticlericals amb els grans debats de l’avantguarda ar·
tística, inclosa l’arquitectònica del moviment modern, la 
que construeix la ciutat moderna deixant fóra a l’home. 
Amb l’ajuda d’Israel Galván, Romero marca l’única casa 
“alliberada” de Badía del Vallés que no és habitatge social 
i per tant juga en el lliure mercat immobiliari.

FRANCESC TORRES (Barcelona, 1948)
Power Contested (Three Graces in Unstable Equilibrium), 
1993. Materials diversos.
Artista pioner de la instal·lació, Francesc Torres s’inicia en 
les pràctiques conceptuals i lingüístiques de l’art català 
de finals dels primers anys 70 formant part del cèlebre 

Grup de Treball. Poeta experimental, arriba a la pràctica 
artística a través de la recerca del llenguatge, influït per 
Brossa. Torres es posiciona com a artista des de la mili·
tància política després de la seua estada a París on arriba 
per a treballar amb l’escultor Piotr Kowalski sent testi·
moni de les revoltes socials i culturals de Maig del 68. 
La seua llarga estada a Nova York i la seua inclusió en el 
mitjà artístic nord·americà han conformat dos tipus de 
contingut en les seues obres: unes primeres datades en 
els 70, on l’artista interactuava amb el públic, l’espai i el 
temps convertint el seu cos en suport dels seus perfor·
mances, vídeos i fotografies, i altres més tardanes dels 
anys 80 i 90 on assumeix la història, la memòria i la cul·
tura actual com a argument i motor de les seues instal·
lacions. Amb elles reflexiona críticament sobre les diver·
ses manifestacions de la cultura, la política, la memòria i 
el poder. 
Una roda de Fórmula 1 gastada en competició sosté en 
inestable equilibri un grup escultòric en bronze. Power 
Contested (Three Graces in Unstable Equilibrium) analitza les 
relacions entre la velocitat, la competició i el masclisme 
com a fonts generadores de violència. Power Contested 
forma part d’un conjunt titulat Da Capo, la notació en la 
partitura per a indicar al músic que ha de reprendre l’exe·
cució de l’obra des del principi. I és la imatge de la dona 
primigènia, de la Venus de Willendorf multiplicada per tres, 
símbol arcaic de civilització el que contraposa en inesta·
ble equilibri al símbol de masculinitat, força i expressió 
d’amenaça i domini que representa la roda de la compe·
tició automobilística. 

JUAN UGALDE (Bilbao, 1958)
Extraviadas las garzas, 2003. Mixta sobre llenç i  collage.
En els anys 80, Ugalde va pertànyer al col·lectiu Estrujen-
bank de tendència pop. Des de 1991 en què es dissol el 
grup, la seua obra adquireix un to més naturalista incor·
porant la fotografia a la qual aplica gest pictòric i collage. 
La imatge és solament un punt de partida perquè tant el 
tractament de la fotografia com el concepte són clara·
ment pictòrics, dissolent així els límits entre llenguatges. 
Extraviadas las garzas atrapa un fragment de la desola·
ció de l’ésser humà. La vida en les barraques és un tema 

recurrent en Ugalde al costat de l’especulació urbanística 
o la contaminació. Temes que li serveixen per a retratar 
críticament, encara que amb humor i ironia, la societat 
espanyola contemporània. El collage absurd d’imatges 
extretes de les revistes de moda al costat d’elements 
característics com els taulells, componen ací una obra 
estranya, àcida i incisiva.

EULÀLIA VALLDOSERA
(Villafranca del Penedés, Barcelona, 1963)
El ombligo del mundo: La Panxa de la Terra: Fragment IV, 
1993. Fotografia sobre taula.
El ombligo del mundo: La Panxa de la Terra: Escombrada IV, 
1993. Fotografia sobre taula.
Formada a Barcelona, es trasllada en els 90 als Països 
Baixos on defineix el caràcter tan personal de la seua 
creació artística: una obra de tall  conceptual relacionada 
amb el seu propi cos i l’acte representació del que par·
teix com a matèria primigènia de les seues fotografies, 
instal·lacions i performances. Li preocupen els aspectes 
formals de l’objecte artístic que nega i concedeix gran im·
portància al procés creatiu: usant materials pobres que 
combina i trastoca, atorgant als objectes quotidians sig·
nificats i aparences espectrals amb una posada en esce·
na de dimensió teatral, narrativa i dinàmica, al límit de la 
versemblança. 
La Panxa de la Terra és part d’un projecte que l’artista 
desenvolupa des de 1990·2000 titulat El Melic del Món, 
gènesi fonamental del treball de Valldosera on empra 
“deixalles impersonals” o “sorolls del discurs de la raó”: 
burilles, molles de pa, pols, arrugues dels llençols, etc… 
En La Panxa de la Terra, l’artista desplega les burilles en 
un sòl de lona de cotó, disposades meticulosament per a 
compondre fragments del cos d’una dona, el seu mateix. 
Després, amb una granera de jardí, procedeix a agranar·
los negant aqueix mateix cos, solament real en tant que 
rastre, ombra i aparença. Un procés que gravarà en video 
i que fixarà en fotografies. Les burilles i la cendra teixeixen 
un discurs feminista al voltant de l’efímer, la vida, l’acte 
d’inspirar i espirar, la meditació, el consum, a més d’evo·
car a les velles divinitats tel·lúriques que evoquen un pas·
sat matriarcal. 
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