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PARTICIPANTS 
IES Menéndez y Pelayo  

 

Alumnes de quart d’ESO 

Matias David Alarcon, Sheila Arce, Carlota Belkhir, Lua Botella, Yue Cao, Guillem 
Carrasco, Luciana Manuela Chirinos, Clàudia Clos, Joana Craven-Bartle, Alexandra 
Garcia, Angel Ibáñez, Maria Ibars, Tais Martínez, Laura Moragues, Isabel Cristina Ribés, 
Lola Royo, Candela Sin, Valeria Ramos, Lara Riera i Cristopher Igna Urbina  

Professores 

Berta Nosàs (Educació Visual i Plàstica) amb la col·laboració d'Eva Domene  

Mediació: equip de comissariat i coordinació 

Núria Aidelman, Laia Colell i Agnès Sebastià (Associació A Bao A Qu) i Teresa González 
i Sandra Figueras (Servei Educatiu del Museu Nacional d'Art de Catalunya) 

 

CREADORA RESIDENT  

 
Mercè Soler (Barcelona, 1976)  

És enquadernadora, escriptora i artista visual. A Berlín descobreix l’enquadernació i és a 
la tornada, després de deu anys, on uneix ofici i concepte. Els seus llibres són 
transcripcions de tot allò no dit. De la incomunicació, del secret, de la interpretació del 
que creu l’altre, de la impotència d’expressar-se i de la identitat que creem segons el que 
volem o podem mostrar. Converses que desemboquen en objectes decapats i gairebé 
hermètics, deixant un espai en blanc que l’espectador ha d’omplir. 

Per a algunes de les seves peces ha buscat la col·laboració d’altres oficis o disciplines 
com la pastisseria, el tatuatge, la caça o la microbiologia. El seu últim projecte literari és 
sobre e 
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L’OBRA I LA SEVA PRESENTACIÓ 

NO HO DIGUIS A NINGÚ 

 

No ho diguis a ningú és una peça que ens parla del secret. Secrets que es diuen amb un 
xiuxiueig tan lleu que no pot ser comprès, escrits de manera que siguin pràcticament 
il·legibles, col·locats en una capsa que els conté però no els mostra. 

Totes les persones tenim secrets que no volem explicar a ningú. Aquest grup d’alumnes 
ha recollit els secrets de tots els companys i professors de l’institut per fer-ne un llibre. Els 
secrets han quedat tancats dins una gran caixa vermella instal·lada al Museu Nacional 
que convida els visitants a deixar-hi el seu secret.  

Al llarg del procés, Mercè Soler i un grup d'alumnes de quart d'ESO es pregunten sobre 
els secrets i les possibles maneres de contenir-los en un llibre d'artista del qual hi haurà 
una peça única. En aquest procés de recol·lecció de secrets de les persones que formen 
el centre educatiu, d’una banda, i alhora de recerca i reflexió sobre el llibre i les seves 
moltíssimes possibilitats formals, s'assagen diverses formalitzacions per acabar definint el 
que serà la peça final. 

La instal·lació del projecte final consta de diferents elements: 

Un llibre d'artista (peça única) amb cobertes de moaré, pàgines de cotó natural i textos 
impresos amb làser  (22,5 x 16 x 7 cm). 
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Una peça sonora (12 min) que conté una selecció dels secrets del llibre xiuxiuejats pels 
alumnes. El so està instal·lat dins la caixa vermella i se sent a través dels orificis. 

    

 

Caixa contenidora de secrets: fusta pintada de color vermell (121 x 121 x 202 cm) i bloc 
de notes amb una frase que convida els visitants que escriguin el seu secret i el deixin dins 
la caixa. 

 

 

Juntament amb aquesta peça, es mostren dins una vitrina retroil·luminada una sèrie de 5 
radiografies de capsetes de secrets dels alumnes i l’artista. 
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LA PRESENTACIÓ 

El dimarts 28 de maig de 2019 a les 18 h es va presentar, a la Sala Oval del Museu 
Nacional d'Art de Catalunya el projecte No ho diguis a ningú. Els alumnes participants en 
la residència, acompanyats per la professora i la creadora Mercè Soler, van explicar el 
procés de treball, la peça i totes les decisions i tries realitzades en la definició de la 
formalització definitiva. 

 

Van assistir a la presentació familiars dels alumnes, professors, amics i persones 
vinculades al món de la cultura, així com representants de l'Institut de Cultura de 
l'Ajuntament de Barcelona, el Consorci d'Educació de Barcelona i la direcció del Museu 
Nacional. 
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A més de l’acció dels alumnes durant la presentació, excepcionalment es va treure el 
llibre de secrets de la caixa perquè els assistents el poguessin consultar. 
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La peça va estar exposada a la Sala Oval i es va poder visitar fins a finals d'agost a 
l'espai de l'antiga llibreria, un espai d’accés lliure davant la botiga del Museu. 

    

  

 

ACCIONS VINCULADES A LA RESIDÈNCIA 

PRIMER CONTACTE AMB LA CREADORA I AMB EL LLIBRE 
D’ARTISTA/LLIBRE OBJECTE  (9/10/18) 

En la primera trobada amb la Mercè Soler a l’institut, la creadora va portar un 
seguit de llibres d’artista propis per mostrar-los als alumnes, perquè els poguessin 
fullejar i fer preguntes sobre el llibre com a objecte, el llibre d’artista, etc. 

Van entrar en contacte amb el tema d’interès de l’artista a través de la 
manipulació i l’experiència directa amb els objectes. 

    

	

PRIMER CONTACTE AMB L’ENQUADERNACIÓ: LES LLIBRETES MIDORI 
(17/10/19) 

Per oferir un primer tast de les tècniques d’enquadernació —un ofici vinculat al 
treball de la Mercè Soler— es va proposar als alumnes cosir una llibreta midori, 
una tècnica senzilla de cosit i de tapa tova que va servir a més com a diari de bord 
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durant la residència. Se’ls va proposar que després de fer-la la portessin a cada 
sessió de la residència. 

     

			

PRESENTACIÓ DELS ALUMNES A TRAVÉS D’UN LLIBRE, COM SERIEN? 
(6/11/18) 

Durant les primeres sessions introductòries, la Mercè Soler va demanar als / a les 
alumnes que es definissin com si fossin un llibre: els materials, el tema, etc. 
Aquesta mena d’autopresentació va quedar recollida al blog del projecte. 

També els va convidar a visitar una llibreria de segona mà i triar un llibre que els 
cridés l’atenció per algun motiu, amb la consigna «Deixeu que el llibre us triï a 
vosaltres». 

     

 

VISITA AL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DEL MACBA, AL TALLER DE 
MERCÈ SOLER I A LA GALERIA CHIQUITA ROOM (21/11/18) 

Una de les primeres sortides es va centrar en la descoberta activa del món concret que 
s’havia de treballar: el llibre d'artista i les edicions singulars. És per això que es va 
organitzar una sessió de treball, dissenyada específicament amb els equips del Centre de 
Documentació del MACBA, per descobrir, fullejar i manipular algunes de les edicions que 
conformen la col·lecció de llibres d'artista.  
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En aquest moment tan inicial del procés es va visitar el taller compartit de la Mercè Soler 
per conèixer el seu espai de treball, la maquinària i les eines que fa servir, i també per 
descobrir la feina dels seus companys de taller.  

   

 

Seguidament es va aprofitar l’ocasió per visitar una exposició a la galeria Chiquita Room, 
dedicada a les publicacions d'autor. En aquesta exposició van poder contemplar un 
conjunt ben variat d'obres de diferents artistes que, tot i compartir dos eixos, la cartografia 
i la publicació, tenien formalitzacions molt diverses. La responsable de l'espai va 
acompanyar la visita. 

   

 

INICI DE L’EXPLORACIÓ SOBRE EL SECRET / DESCOBERTA DE LA 
FILIGRANA I VISITA AL MUSEU MOLÍ PAPERER DE CAPELLADES  

La Mercè Soler va proposar als alumnes que pensessin i exploressin el tema del secret, i 
van començar a recollir els secrets del grup. Se’ls va convidar a escriure un secret en un 
paper i dipositar-lo dins una caixa. També van recollir secrets de la resta de grups de 
quart d’ESO i van fer una llista amb tots aquests secrets. 
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Per aprofundir en una de les matèries primeres amb es quals es pretenia treballar, el 
paper, es va visitar el Museu Molí Paperer de Capellades i s’hi va fer un taller. A més de 
la visita guiada en què s’explicava el procés d’elaboració del paper, la directora del 
centre, Victòria Rabal, va acompanyar el grup en la realització de paper amb una filigrana 
dissenyada per cadascun dels alumnes, i també en la realització d'uns papers amb 
secrets ocults. Alhora, es va aprofitar la sortida per veure l'exposició temporal dedicada a 
obra sobre paper.  

   

     

 

Després de les vacances de Nadal van rebre un paquet del Museu Molí Paperer 
de Capellades amb els papers fets pel grup amb les filigranes. Hi havia dos 
exercicis: un segell personal i una «frase - secret de família» ratllada amb una 
línia. 
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ALTRES EXPLORACIONS DEL PAPER. TALLER DE VOLUM AMB DARÍO 
ZERUTO  

Si el paper era la matèria primera amb la qual es va treballar, es va proposar un taller de 
plegat i de creació de volum amb Darío Zeruto. Un dels treballs que es van dur a terme  
amb aquest artista tenia relació també amb un exercici sobre el secret. 

     

 

RUTA PER LES COL·LECCIONS DEL MUSEU NACIONAL EN CLAU «SECRET» 

Descobrir els secrets que amaguen algunes de les obres, i també obres que són per 
amagar-hi secrets, va ser un dels dos eixos conductors de la visita a les col·leccions del 
Museu Nacional. L'altre va ser una visita lliure a la recerca d'aquelles obres que contenen 
llibres en el seu interior per fer-ne un inventari. 

   

 

SALA POLIVALENT: RECAPITULACIÓ DE PROJECTES I IDEES SOBRE EL 
LLIBRE DE SECRETS 

Per tal de visualitzar el treball realitzat i decidir els camins per on prosseguir, es va 
organitzar una sessió especial a l'aula polivalent de l'institut. D'aquesta manera es van 
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presentar els diferents materials generats i es van treballar possibles propostes de 
formalització en grups petits. 

  

 

 

 

MONESTIR SANT PERE DE LES PUEL·LES 

Aproximar-se al món de l'enquadernació i la restauració de llibres, de la mà 
d'especialistes i en el seu propi taller, era l'objectiu d'aquesta visita: materials, sistemes 
de restauració de paper, cosit, etc. 

  

 

RAIGS X AL MUSEU NACIONAL  

La idea de les capses de secrets va sorgir en una de les visites al museu: es va proposar 
investigar les possibilitats plàstiques d'aquests elements a través de la radiografia. En 
aliança amb el taller de restauració, es van radiografiar sis capsetes o diaris de secrets 
aportats per alguns alumnes del grup. 
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PREPARATIUS PER AL PROJECTE FINAL: DECISIONS SOBRE EL LLIBRE DE 
SECRETS I LA CAPSA CONTENIDORA DEL LLIBRE 

Durant les darreres sessions es van prendre decisions col·lectivament sobre els materials 
amb els quals es faria el llibre: la tela de les cobertes, el tipus de paper i la manera 
d’imprimir els textos a cada pàgina. Es produiria un llibre amb tapes folrades de moaré, 
paper de cotó i textos gravats amb làser. 

A la vegada que la Mercè Soler enquadernava la peça final, els alumnes experimentaven 
amb la mateixa tècnica d’enquadernació. Es tractava d’una enquadernació amb diversos 
plecs de paper cosits i tapa dura. 

     

Entre tot el grup classe també es va parlar sobre com exposar el llibre, si havia de ser 
accessible per al públic o no, i a partir de les propostes dels alumnes i l’artista es va 
concretar la idea de col·locar-lo dins una caixa tancada que també faria de bústia. La 
caixa havia de portar també un àudio amb alguns secrets llegits pels alumnes. 
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VINCLES AMB ALTRES GRUPS DE L’INSTITUT 

El procés de treball va passar per la cerca i recol·lecció de secrets, més concretament 
dels secrets dels alumnes de l'institut. En aquest sentit, es van organitzar grups per 
passar per totes les classes per llançar la proposta i posteriorment recollir els petits textos 
anònims que contenien secrets, amb una bústia construïda per a l’ocasió. Es van 
recol·lectar més de tres-cents secrets entre els companys de l'institut. 
 
Les residència també va tenir repercussió en el conjunt de la comunitat educativa. A 
principis del segon trimestre es va fer una presentació del procés de treball al claustre 
amb tot el professorat del centre. En aquesta presentació van participar Mercè Soler, 
algunes alumnes i la professora Berta Nosàs. En aquesta ocasió es va aprofitar la sessió 
per recollir els secrets del professorat a la mateixa bústia on s'havien recollit els dels 
companys les setmanes anteriors. 
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E-POSTAL DEL PROJECTE  I COMUNICACIÓ AL 
MUSEU

 
 

   
Vinil del títol i els crèdits a la paret 
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VALORACIONS DELS ALUMNES 

En acabar el curs, i per preparar la presentació, els alumnes van escriure textos 
individuals on relataven l’experiència d’En Residència i valoraven alguns aspectes 
concrets. A continuació hi ha una tria de les seves opinions: 

«Durant aquest projecte he pogut saber molt més sobre un llibre d’artista i he pogut 
relacionar-me molt amb la Mercè Soler. Ha sigut molt divertit conèixer-la i saber com fa 
els seus llibres. Gràcies per aquesta oportunitat de poder presentar al MNAC.» (Valeria 
Ramos) 

«Per fer aquest projecte hem cooperat i col·laborat tots junts amb la Mercè. Hem fet 
debats per decidir com ho faríem, hem donat idees i hem fet dibuixos.» (Candela Sin) 

«Crec que treballar amb una artista ha sigut molt interessant.» (Candela Sin) 

«Vam anar seguint els passos de la gran artista Mercè Soler, i jo crec que també vam 
anar seguint els nostres propis passos...» (Laura Moragues) 

«El punt real d’inflexió va ser un dia que una companya va portar un llibre que tenia 
secrets [...] al final de la classe vam tenir clar que volíem fer un projecte relacionat amb el 
secret.» (Joana Craven-Bartle) 

«El següent era decidir com seria el llibre, la portada, la lletra, el paper, tots els detalls 
importaven. Volíem donar-li un aire secret i ocult. La lletra no era molt llegible, bé, es 
podia llegir però amb cura i paciència.» (Sheila Arce) 

«Un altre punt fort d’aquest projecte ha estat la incitació a l’observació, la mirada activa.» 
(Clàudia Clos) 

«Durant els darrers dies vam estar fent pluges d’idees per posar-nos d’acord sobre com 
volíem que fos el format del llibre i com volíem exposar-lo. Finalment vam arribar a la 
conclusió que la tipografia del llibre estaria gravada amb làser, per donar l’efecte que 
buscàvem, que es pogués llegir però que no es veiés gaire. També vam decidir que el 
llibre estaria tancat en una capsa. Com podeu veure, té un color molt llampant perquè 
l’objectiu era cridar l’atenció del públic. També hem volgut fer un forat a cada paret, a 
diferents alçades, des d’on es pugui veure el llibre il·luminat per una llum tènue. Com que 
no el podem tocar perquè no hi tenim accés, tampoc el podem llegir, per tant el que hem 
volgut fer és gravar alguns secrets i posar-hi uns auriculars amb els quals es puguin 
escoltar.» (Tais Martínez) 

«Ara que hi penso i miro enrere, han passat moltes coses des del primer dia que la Mercè 
Soler va creuar la porta de l’institut. [...] l’oportunitat d’haver conegut una artista com ella 
ha sigut una molt bona experiència. [...]. El temps ha passat volant i moltes coses de les 
que han passat s’escapen de la meva memòria. Agraeixo de tot cor haver pogut ser part 
d’aquest projecte.» (Sheila Arce) 

«No hi ha secret ni misteri en un llibre plenament obert i llegible; hi ha secret i misteri en 
un llibre tancat, hermètic i aïllat.» (Sheila Arce) 

«Vaig començar a gaudir de cada sortida més i més, i a sentir-me més plena 
d’inspiració.» (Clàudia Clos) 

«Estem treballant en un projecte molt important, ja que l’hem pensat nosaltres.» (Carlota 
Belkhir) 

 


