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PARTICIPANTS 

CREADORA RESIDENT  

 

Anna Dot (Vic, 1991)  

És artista i docent col·laboradora a la Universitat de Vic-UCC. També treballa al departament 
d’activitats i projectes de l’Escola d’Arts Plàstiques de Torelló. Els seus projectes artístics 
giren entorn de la traducció i els processos comunicatius, i tracten el text com una tecnologia 
acumulativa. Ha rebut el premi Art Nou 2018 per l’exposició individual Al principi, a Bombon 
Projects, i el premi de la Biennal d’Art Ciutat d’Amposta BIAM 2014. Ha gaudit d’ajuts com la 
beca Sala d’Art Jove 2013 i BCN Producció 2016. Ha exposat tant de manera individual com 
col·lectiva a la Capella de Sant Roc (Valls, 2015), al Bòlit Centre d’Art Contemporani (Girona, 
2017), a ADN Platform (Sant Cugat del Vallès, 2017), al Museu d’Art Contemporani de 
Voivodina (Novi Sad, Sèrbia, 2018), al Charsoo Honaar (Teheran, Iran, 2019) i a SCAN 
Projects (Londres, Regne Unit, 2019), entre d’altres. També col·labora en l’organització del 
festival Festus, de Torelló. 

 

INSTITUT 

IES Maria Espinalt (Poblenou) 
L’Institut Maria Espinalt és un centre de secundària de nova creació que inicià la seva 
trajectòria el curs 2016-2017. La voluntat de l’equip promotor és crear un equipament on 
l’alumnat sigui el centre de l’activitat educativa, una activitat caracteritzada per un canvi 
en els rols tradicionals de la seva comunitat. Aquesta és la tercera vegada que participen 
en el programa En Residència. 
 
Alumnes: Júlia Aguilera, Irene Alemany, Pol Casanovas, Tristan Clemente, Héctor Fayos, 
Marc Ferrer, Elka Gallardo, Salma Idrissi-Ibrahimi, Daniela Martínez, Luca Perpinyà, Gael 
Prat, Pau Pujol, Tobias Rosenfeldt, Jordi Saumell i Erol Serrano (alumnes de primer d’ESO) 
 
Professor: Guillem Baladia (ciències socials)  

MEDIACIÓ 

Equip de comissariat i coordinació format per: 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) 
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L’OBRA I LA SEVA PRESENTACIÓ 

 

FUGA SONORA. OBERTURA 
  

 

  La peça es pot visualitzar a: https://vimeo.com/429567210 
 

Fuga sonora. Obertura és una acció sonora que va tenir lloc al Museu Nacional el dia 
de la seva reobertura, el 10 de juny de 2020, després de gairebé tres mesos de 
tancament al públic arran de la pandèmia per la covit-19. La intenció és que la mateixa 
acció es faci a l’Institut Maria Espinalt al setembre del mateix any, en el moment que 
reobri les portes als seus alumnes si el pla de presencialitat als centres i la normativa 
ho permeten. 

 
La peça sonora que es va sentir als vestíbuls, a la Sala Oval i a les sales de la 
col·lecció a partir de les 10.30 h del matí és una composició de l’Anna Dot elaborada 
amb l’alumnat i el professor Guillem Baladia. Es va compondre a partir dels sons de la 
vida quotidiana que els nois i noies havien enregistrat a casa durant el confinament. 
El títol acordat entre tots els participants juga amb la terminologia musical clàssica i el 
caràcter experimental de la composició. 

 

  
 
La intenció de Fuga sonora. Obertura era celebrar la reobertura del museu i el 
retrobament amb les persones després de gairebé tres mesos de confinament. 
Durant aquest període l’alumnat i tot l’equip vam anar enregistrant i compartint 
elements del paisatge sonor de casa nostra. La intenció de fer-la sonar per la 
megafonia del museu era alliberar-los, que sortissin de l’interior cap enfora en el 
moment de l’obertura de portes. 
 
El text que acompanyava la peça i que també va ser retransmès per la megafonia del 
museu és el següent: 
 

Fuga de sonora. Obertura és una acció simbòlica que celebra que ja podem començar 
a trobar-nos i que les portes ja es comencen a obrir! Sobretot les de casa, però també 
les dels centres educatius i els museus. Durant el confinament hem estat enregistrant 
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elements del paisatge sonor de casa nostra. Amb aquestes gravacions hem fet una 
composició sonora. El dia de la reobertura del Museu Nacional d’Art de Catalunya la 
volem deixar sortir per les portes del museu, la volem fer volar cap enfora per alliberar-
la. 

 

 
Drive amb sons de confinament compartits 
 
En la primera part de la residència, la vinculació amb el museu havia partit de la 
pregunta inicial que l’Anna Dot va plantejar als alumnes: «Hi pot haver un lloc sense 
història?». 
 
Aquesta qüestió es va explorar de maneres diferents a l’institut i al museu. Al gener, 
en la visita del grup a possibles «espais sense història del museu», es van recórrer 
espais en desús, espais poc freqüentats o tancats al públic i també algunes sales de 
la col·lecció. Quan es va plantejar el projecte d’alliberar sons del confinament al 
museu es va tornar a considerar aquests mateixos espais entre els més importants on 
s’hauria de sentir la peça sonora. 
 

   
Visita a una de les torres del museu i a l’interior de l’orgue (gener) 

 
A causa de la situació excepcional creada per la crisi sanitària, es va decidir que a 
més de l’acció del dia 10 de juny i de la possible acció a l’institut, el projecte es 
concretaria en una gravació en vídeo que recollís aquest moment per poder-la 
compartir amb més persones i que narrés visualment la intenció de l’alliberament de 
sons.  
 
El mateix dia de la reobertura es van fer diverses gravacions d’àudio des d’aquests 
espais i l’Anna Dot junt amb un col·laborador i realitzador de vídeo (Jordi Casas, 
Control Z) van gravar aquests mateixos espais amb la megafonia de fons. 
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Gravació de la megafonia des de l’interior de l’orgue i gravació en vídeo a l’entrada del museu 

 
Així, el procés es concreta en aquests dos moments: 

 
La doble acció Fuga Sonora. Obertura (àudio de 7,45 min) al museu, el dia 10 de 
juny, i a l’Institut Maria Espinalt al setembre (quan es reobri a l’alumnat). 
 

  
 

 
La publicació del vídeo Fuga Sonora. Obertura (6,33 min) el dia 16 de juny al blog En 
Residència i al web del Museu Nacional a través de les plataformes Vimeo i YouTube. 

 

  
  

Vídeo clicable des d’aquesta imatge i presència al web del museu. 
 
El fet que aquest projecte s’hagi desenvolupat i concretat durant la crisi sanitària per la 
covid-19, que va aturar l’activitat a les aules dels instituts i va provocar el confinament 
total de la població, ha influït de manera evident en la trajectòria del procés creatiu 
que s’havia engegat a l’inici del curs. 
  
No només van canviar les dinàmiques de relació amb el grup, sinó també els formats i 
materials amb els quals es podia treballar.  
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Tot i l’excepcionalitat del moment, el procés de treball amb l’Anna Dot, el Guillem 
Baladia i l’equip de mediadores no es va aturar en cap moment, i el vincle amb un 
nombre reduït d’alumnes del grup va permetre donar-hi continuïtat. 
 
La recerca inicial entorn dels llocs sense història abans del confinament va tenir un 
primer moment de concreció en una càpsula del temps que els alumnes estaven 
preparant i que es va quedar aturada. La idea de la càpsula del temps es va reprendre 
i es va discutir en les trobades virtuals amb els alumnes pel significat que ara tenia el 
fet que el museu fos tancat i l’activitat aturada, i que la institució mateixa s’hagués 
convertit en una càpsula del temps. 
 
El fet que la vivència del confinament s’inclogués en el procés creatiu va donar tota 
una altra dimensió al projecte i va requerir un procés d’adaptació, però no va fer 
oblidar els punts de partida i les recerques que ja s’havien iniciat abans de la 
pandèmia; ben al contrari, van ser motiu de reflexió. 
 

 

		

LA PRESENTACIÓ / TESTIMONIS DE L’ACCIÓ 
El dimecres 10 de juny a les 10.30 h es va desenvolupar l’acció i es va 
enregistrar. Gràcies a la situació de semidesconfinament que vivíem en aquell 
moment, el grup d’alumnes que havia estat més vinculat al procés durant el 
confinament i les seves famílies van poder assistir a l’acció i també ser testimonis 
del moment. Tot i que no es va poder fer una convocatòria pública de presentació, 
aquesta retrobada va permetre compartir i concloure d’alguna manera el procés. 

 

 

A l’acció, hi van assistir cinc alumnes acompanyats dels seus familiars, a més del 
professor Guillem Baladia, el director de l’Institut Maria Espinalt i l’Anna Pantinat, 
del Consorci d’Educació de Barcelona, en representació de la direcció del 
programa Creadors En Residència. Els equips del museu, inclosa la direcció i la 
gerència, també en van ser testimonis tot i que era un dia especialment complex 
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perquè s’havia convocat a la vegada una roda de premsa per parlar de la 
reobertura. L’acció sonora va aparèixer també a la nota de premsa que va enviar 
el museu. 

 

  

A més de ser testimonis i escoltar la peça sonora a la Sala Oval, el grup va tenir 
l’oportunitat d’escoltar-la a les sales de la col·lecció d’art gòtic i fer una passejada 
per les sales que els alumnes havien vist durant la visita prèvia. Es va aprofitar, 
doncs, per gaudir de la reobertura del museu i compartir una jornada tan 
significativa. 

  

  

 
El 30 de setembre de 2020, a les18 h, es va fer una presentació pública del 
projecte en el marc del festival Artefacte d’acció i art sonor, amb el qual 
col·labora el Museu Nacional. Es va tornar a sentir la peça sonora a la Sala Oval i 
es va projectar el vídeo que recull l’acció duta a terme el dia de la reobertura. 
 
 
 
 

 
E-POSTAL DEL PROJECTE I COMUNICACIÓ 
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PRIMERA VERSIÓ PER COMUNICAR L’ACCIÓ SONORA 
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SEGONA VERSIÓ PER COMUNICAR LA PUBLICACIÓ DE LA PEÇA 
AUDIOVISUAL 

 

 

 

 

XARXES SOCIALS  

L’acció sonora del 10 de juny es va poder seguir en directe a través dels comptes 
d’Instagram d’A Bao A Qu i del Museu Nacional a través d’un Stories life. 
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QUÈ HEM APRÈS DE L’EXPERIÈNCIA  

DEL CONFINAMENT 

• Va ser complicat adaptar-se a un context virtual per fer les trobades amb 
els alumnes. Un petit grup d’entre quatre i set alumnes van continuar 
connectats al projecte, mentre que la resta d’alumnes que conformaven el 
grup no van participar en les trobades. 
 

• Va ser profitós mantenir la mateixa estructura i regularitat de les trobades 
presencials amb l’artista pel que fa al dia i l’hora: cada dimarts a les 9.30 h. 
Les trobades tenien una durada d’entre 1 h i 1 h 30 min. 

 
• El mateix dia de la cita amb els alumnes, l’equip de treball (artista, 

professor i mediadores) es trobava mitja hora abans per comentar el que 
es faria a la sessió i també les qüestions relatives al grup o al projecte que 
calgués tractar. Aquesta dinàmica va ser molt útil. 
 

• Les trobades virtuals via Google Groups eren de fàcil accés, tot i que la 
majoria dels alumnes no hi participaven amb videoconferència, només amb 
so. Per això de vegades la comunicació era complexa. 

 
• La complicitat del professor va ser clau per mantenir aquesta via de 

comunicació i informar-nos de l’estat d’ànim general de l’alumnat i de la 
situació de la docència que s’estava portant a terme virtualment. 
 

• L’enregistrament dels sons del confinament es va obrir a tots els alumnes 
de primer d’ESO de l’institut a partir d’una de les propostes opcionals que 
el centre feia arribar de manera regular. Un alumne va contribuir-hi aportant 
registres sonors. 

 
• Ha estat molt útil compartir els materials del projecte que s’anaven 

generant amb un Google Drive comú amb l’alumnat. 
 

• L’equip de treball es va comunicar per videotrucada els dimarts i per correu 
electrònic i trucades directes en els moments de més intensitat de gestió. 
Es va generar un grup de Whatsapp el dia de l’acció sonora per agilitzar la 
gestió i comunicar-nos aquell dia, que no s’ha fet servir fora d’aquest 
context. 
 

• La visibilitat dels materials resultants del projecte, en aquest cas la peça 
audiovisual Fuga sonora. Obertura, és una mica minsa. És accessible des 
del bloc de la residència i el web del museu, però ha tingut molt poques 
visualitzacions: 67 visualitzacions a YouTube i 73 visualitzacions a Vimeo. 
Tot i que a través dels canals d’Instagram (d’A Bao A Qu i de l’Anna Dot) la 
peça n’ha tingut més (288 i 305 visualitzacions respectivament), potser es 
podria complementar amb una presència més forta al web d’En Residència 
o buscar d’altres maneres de fer-ne difusió. 

	


