
LLIM

un organisme de 
Lara Fluxà

a cura 
d’Oriol Fontdevila

CATALONIA IN VENICE
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Una pedra fusible i alhora un líquid massís. El 

Les boques dels rius Adige, Brenta, Livenza, Piave, Sile i  
Tagliamento han alimentat de sediments la llacuna de Venècia 
des de la seva formació geològica, ara fa 4.000 anys. A través  
seu s’han modelat les ribes i les barreres naturals, els aiguamolls  
i els maresmes.

Al segle xv va començar la construcció de canals per desviar  
la desembocadura dels rius a la part nord i sud de la llacuna, 
amb l’objectiu de prevenir les acumulacions de llim que es  
generaven al seu interior i mantenir-la, així, navegable. 
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Entenc, per tant, que la terra, en el seu 
primer estat, era un globus, o més aviat un 
esferoide, de matèria vitrificada, de vidre si 
es vol, molt compacte, cobert per una crosta 
lleugera i trencadissa, formada per les escò-
ries de la matèria en fusió, d’una veritable 
pedra tosca: el moviment i l’agitació de les 
aigües i de l’aire ben aviat van rompre i van 
reduir a pols aquella crosta de vidre espon-
josa, aquella pedra tosca que es trobava a la 
superfície; d’allà sorgiren les arenes que, en 
unir-se, van produir a continuació els gresos 
i la roca viva, o el que és el mateix, els còdols 
de massa gran, que, de la mateixa manera 
que els còdols de massa petita, deuen la seva 
duresa, el seu color o la seva transparència 
i la varietat dels seus accidents als diferents 
graus de puresa o a la finesa del gra de les 
arenes que es troben en la seva composició.

CHARLES BUFFON, Historie Naturelle, 1749vidre és la
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manifestació mateixa de l’ambigüitat, segons les paraules

Alambí
Alquímia

Alquímia patriarcal
Alquímia matriarcal o  
prepatriarcal
Alquímia feminista

Albedo
Aigua

Aigua femenina
Aigua masculina
Aigua adormida
Aigua fresca
Aigua purificadora/purificada
Aigua dolça
Aigua corrent
Aigua profunda
Aigua composta
Aigua maternal
Aigua encantada/embruixada
Aigua gestacional
Aigua animada (lively)

Ampolla de Klein
Ampolla de vidre
Angelo Barovier
Aquelarre
Aquilea
Arte vetraria

Canal
Canonada
Cristall
Cleopatra l’Alquimista
Chrysopoeia
Circulació/Currency
Colors

Negre
Blanc
Blau
Verd

Comunitat/individual
Cos

Deïtats aquàtiques
Degoteig
Difracció
Durée
Digestió

Ecoton
Estancament
Electricitat
Extorsió

Fang

Feminisme líquid
Fenici
Foc
Font
Flux/fluid
Fluència transcorpòria
Fuita

Glass
Glasskultur
Glòria

Hidro
Hidrofeminisme
Hidrològic
Hidromàgia
Hidroquinesi
Holobiont
Humus
Hypersea

Incalmo
Impremta

Kemé

Lattimo

Leaks
Lent de Nimrud
Líquid

Actiu líquid
Liquiditat
Lippersheid, Hans

Llet
Llim
Llum

Mater
Membrana
Mirall
Murano
Mucus

Narcisisme
Neollim
Nigredo

Oli de motor
Opacitat
Obsidiana
Òpal
Opalina (vidre opalí)

Òptica
Orfebre
Organisme

Patriarcat
Petroli
Perspectiva
Plat de vidre
Plom
Porositat

Quinta essència

Reflexió
Rigadin
Rogent, Joan
Rubedo

Sal
Sedacina
Sacro Catino

Telescopi
Torsió
Transparència
Transformació (material)
Transmutació

Tub de vidre

Uròbor

Venècia
Venus
Verixelli
Vibració
Vitalitat
Vial
Vidre

Vidre artèman
Vidre borosilicat
Vidre venecià
Vidre català
Vidre balear
Vidre opalí

Viscositat

Zig-zag

Llistat amb termes del glossari  
que ARIADNA PARREU ha elaborat 
durant la producció de LLIM. 
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viatger 
              que 
                      en 
                            va 
                                 descriure 
                                                   la 
                                                      indústria 
                                                                      a 
                                                                           Venècia. De la ciutat se’n pot dir el mateix,  
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que

  

ha  
estat

  

bressolada 

«Es fa a partir de pedres fusibles i de 
sucs solidificats», escriu Georgius 
Agricola a De Re Metallica (1556), 
un text notablement influent de la 
història de la química i de la mineria. 
Tot i que havia passat dos anys sen-
cers a Venècia investigant el procés 
de la manufactura del vidre, Agricola 
admet que va ser incapaç d’esbrinar 
la formula química que empraven 
els mestres vidriers venecians, que 
treballaven segons un procés de prova 
i error que resguardaven zelosament 
al pla de l’experiència.

Els bufadors de vidre i el seu forn. Xilografia 
d’un dibuix de Blasius Werfing per De Re 
Metallica, de Georgius Agricola (1556).
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El llim és la 

p o l s 

de l’aigua, com la cendra és la 

p o l s 

del foc. 

C e n d r a , 

l l i m , 

p o l s 

i fum 

ofereixen unes imatges que intercanvien infinitament les seves substàncies. 

Les matèries elementals es comuniquen 

en aquestes formes reduïdes. 

Que, en certa manera, són les quatre 

p o l s 

dels quatre elements. El llim 

és una de les matèries més valorades. 

Pel que sembla, l’aigua, 

adoptant aquesta forma, 

ha portat a la terra 

el principi mateix 

de fecunditat 

t r a n q u i l · l a , 

l e n t a 

i segura.

Venècia 
                     emergeix dels  sediments 
                                  que proporcionen els  rius 
                                                 que desemboquen a la  llacuna, 

LLIM desvia l’aigua del Canale di San Pietro. 

GASTON BACHELARD,  L’Eau et les Rêves. Essai sur l’ imagination de la matière, 1942
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al llarg dels segles 

                         per un equilibri inestable entre l’estat 

                                                                             sòlid i l’estat líquid: 



per bé que es troba sota 

l’amenaça persistent de dissolució 

en les aigües de l’Adriàtic. 

«Qui sap que a l’Estat espanyol i a Catalunya hi ha 
terra presa? Terra presa als embassaments, literal-
ment. No és casualitat que les grans parets de for-
migó que formen els embassaments les anomenem 
“preses”.

Les parets fluvials empresonen i alliberen aigua 
contínuament —aquest és el seu sentit original—, 
però també empresonen terra —i aquesta no és la 
seua raó de ser— i no l’alliberen fàcilment. La terra 
és la gran oblidada. Perquè la Terra presa és «només» 
terra, llims i graves, còdols, sediments, és la terra 
presa que hauria de ser lliure al delta de l’Ebre i a 
moltes altres platges de la Mediterrània.»

JOSEP JUAN SEGARRA, Terra presa. Per una  
nova política dels sediments, 2020

 

La política dels sediments ha ocupat la centralitat 
que havia tingut la política de l’aigua durant les 
protestes contra el transvasament de l’Ebre (una 
observació que devem a Carles Guerra). El dèficit de 
sediment, sumat a la virulència del temporal Glòria, 
va propiciar a principis del 2020 un retrocés signifi-
catiu de la platja de la Marquesa i la pràctica desapa-
rició de la barra del Trabucador. 
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LLIM                          s’adhereix discretament als canals i als tubs dels bufadors de vidre, els connecta i, amb la seva circulació,

Georg Simmel escrivia el 1907 que Venècia havia 
perdut el seu significat i la seva capacitat de ser una 
metàfora explicativa del món i que ja només es podia 
concebre com una façana o un escenari mortificat per 
la bellesa mentidera de la màscara.1 Paradoxalment, 
però, en temps d’altres màscares LLIM ens sedueix 
amb nous significats per capgirar el seu argument.

Així, de l’equilibri inestable entre el sòlid i el lí-
quid de la llacuna de Venècia, LLIM fa de fil conduc-
tor d’un imaginari tubular ple d’elements en dansa i 
moviment: de l’aigua, el llot i el llim, a les propietats 
del vidre i la llum. I és en aquestes matèries i en el seu 
pòsit on intuïm les analogies i les metàfores que ens 
transporten al món embogit i en trànsit d’avui.

Un desplaçament fet d’alquímia, una tradició 
empeltada de follia, en paraules de Palau i Fabre, que 
servia per il·luminar el desig de coneixement dels 
savis medievals. Entre la ciència i la utopia, l’alquí-
mia de Ramon Llull, Arnau de Vilanova o Tomàs 
d’Aquino era un camí d’experimentació a la cerca 
d’impossibles per desvelar mons ocults o inesperats. 

I és ara quan la cultura catalana torna a Venècia, 
en els vidres i l’experimentació de Lara Fluxà i en la 
visió d’Oriol Fontdevila, que ens servim de l’alquí-
mia per desbordar una realitat que sovint ens aclapa-
ra. Xuclant i removent l’aigua de la ciutat dels canals 
per testar els límits d’Atterberg i distingir la frontera 
entre els llims i l’argila. Com volent assegurar que 
la terra que trepitgem tindrà la resistència necessà-
ria per aguantar i que, més enllà de les fractures que 
vivim i els canvis que vindran, de l’acció i la reacció, 
l’aigua continuarà el seu curs. Reviscolant Bauman, 
presentem LLIM com una nova metàfora per desco-
brir i admirar, que ens és útil per interpretar i pensar 
el desordre líquid contemporani, enmig d’un món 
enormement complex, incert i perillós.

PERE ALMEDA 
Director  
Institut Ramon Llull

1. GEORG SIMMEL. Roma, Florència, Venècia, 1907
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Ens vam mirar, roses i delicats per l’oxigen. 
Tens por? 
Sí! 

Vam estar junts durant sis anys després d’allò.
Treballàvem a la fàbrica: Eros Factory. Ens vam conèixer amb 

divuit anys, la primera setmana de feina, havíem plegat d’escoles 
diferents, i cap a treballar. La majoria dels habitants de l’illa treba-
llaven allà, o en algun altre lloc que hi estava connectat. Era la nostra 
indústria, la nostra feina, el nostre món.  

Aleshores, Delu feia una ganyota mofeta quan pensava en els qui 
volien abandonar l’illa, però al cap de cinc anys, Delu va abandonar 
l’illa.  

Els nostres ulls havien topat durant la formació, mentre el capa-
tàs cridava per sobre del soroll del mineral, que també cridava a 
mesura que sucumbia als processos als quals l’estaven sotmetent, 
cridava en cruixits, abans de potser esmicolar-se, abans de potser 
explotar sota la pressió.

Però això no hauria de passar mai, va cridar el capatàs. I mentre 
això no passava, Delu m’aguantava la mirada, i vaig notar el caragol 
cruixent del mineral entre les cames

Quan el mineral es fon no és ni sòlid ni líquid, Quan és més sòlid 
és més rígid, més fràgil. No pot ballar al so que toquen. 

Com esteu? Va dir el capatàs. A punt per al dinar  
Aquell primer ens vam quedar enrere, ens vam treure les gra-

notes netes, encara cruixents després d’haver estat dutes un sol dia, 
d’una ullada vam acordar de treure’ns també la roba interior. Ens 
vam tornar a ficar dins la primera estança, i vam jaure sobre el terra 
de pedra fred de la fàbrica.

Això va així, ens explicà el capatàs, no us embolicaré gaire per 
començar, i els ulls se’m van apagar, el recordava a ell o a algú com 
ell explicant això en una visita amb l’escola. Tots els estudiants de 
cadascuna de les escoles de l’illa visitaven la fàbrica, tal com tots els 
nounats rebien l’obsequi d’una samarreta de l’equip de futbol.    

Anys més tard vaig preguntar al capatàs, Gil, si ja havia estat 
ell qui havia guiat la canalla en aquelles visites. Segurament, el meu 
pare, de fet, va respondre.

Va estirar el mineral de la tina, tal com son pare havia fet, en  
una línia tan neta i clara com el so d’una flauta, gruixuda i viscosa. 
Iridescent i amb la textura de la mel.

Pensa-hi com si fos un diàleg amb el material, una negociació.  
El mineral no necessàriament ha de voler adoptar totes les formes 
que nosaltres li volem fer adoptar.

El va tallar amb unes tisores i tot d’una va esdevenir elegant.  
Fràgil i rígid i transparent. […] 

Per la manera de funcionar del procés, els torns anaven amb les 
marees, treballàvem quan la mar no ho feia. Anàvem a nedar quan la 
mar treballava. O com a mínim fins que Delu va començar a Recerca 
i a tenir horari d’oficina, en comptes de torns.  

M’encantaren aquells dos primers anys. Treballar fins al cap 
de setmana, quan ens dirigíem al poble amb la resta de la fàbrica. 
Directament des de la fàbrica, directament havent fitxat la sortida. 
Marxar en combois, cotxes amb banderetes que onejaven. Nosaltres 
marxàvem en moto, jo aferrant-me fort a l’esquena de Delu. Sembles 
un infant en un fulard portabebès, se’n reia Gil des del seu cotxe, 
perquè el cap m’encaixava tan bé entre els omòplats de Delu. 

Un cop al centre, bevíem fins que vomitàvem i després ens besà-
vem i després bevíem fins a tornar a vomitar i ens tornàvem a besar. 
Al cap de dos anys, aquesta rutina encara em feia feliç. Delu volia 
avançar cap a una cosa més domesticada, les persones que estan en 
una relació es passegen per la vida amb més cautela.

Després incrementem el nivell d’oxigen aquí, que és el nostre 
senyal per partir. Mentre nosaltres els aprenents ens bellugàvem 
seguint a Gil, jo instintivament intentava quedar-me a prop de Delu. 
Ens havien donat un llibre amb informació, em sembla que no me’l 
vaig tornar a mirar mai.

La consciència del risc et fa qüestionar els teus propis límits, va 
dir el capatàs citant el llibre, crec. I també els límits del material,és 
clar, els límits del mineral.

Fragments de Delu (2019), un text de Michael Lawton elaborat per a l’exposició homònima de Lara Fluxà a la galeria ProjecteSD de Barcelona. 
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Ministeri d’Infraestructures  
i de Mobilitat Sostenible
Oficina Interregional d’obres Públiques Veneto - 
Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia
OFICINA 2 - Oficina Anticontaminació de la 
Llacuna de Venècia

Tramès mitjançant PEC
A l’Institut Ramon Llull

c/o Tamara Andruszkiewicz

ASSUMPTE: Dictamen sobre el projecte de  
gestió de l’aigua per a l’exposició d’art de la  

Biennal d’Art de Venècia al Pavelló de Catalunya - 
Castello 40, Venècia

El 22-9-2021 l’Institut Ramon Llull va presentar 
al registre de l’oficina consignada més avall amb 
nota prot. 35289 el projecte relatiu a la instal·lació 
artística del Pavelló de Catalunya en el marc de la 
59a Biennal d’Art de Venècia, que se celebrarà del 
23-4-2022 al 27-11-2022, per a la qual es requereix 
l’aprofitament de les aigües de la llacuna.

L’aigua necessària per omplir el circuit de la 
instal·lació (800 litres d’aigua, aproximadament) 
s’extraurà del Canal de San Piero. Es proposen  
tres alternatives diferents per a la retirada de l’aigua 
de la llacuna.

Les dues primeres alternatives proposades dife-
reixen en els mètodes i els temps d’extracció, però  
bàsicament es preveu treure l’aigua a través d’una 
canonada de PVC (fixa o mòbil) connectada a  
les bombes d’admissió que s’instal·laran a l’interior  
del Pavelló i acumular l’aigua a l’interior de dos  

1)  El promotor ha de presentar una sol·licitud d’au-
torització per extreure i descarregar l’aigua de la 
llacuna acompanyada de:

a.  un disseny gràfic amb la indicació exacta 
del punt d’admissió i descàrrega;

b.  una memòria tècnica que aclareixi: el cabal 
de les bombes que s’instal·laran per a l’ex-
tracció, el diàmetre de l’obra de drenatge 
a la llacuna i els mètodes que s’adoptaran 
per a l’abocament.

2)  Pel que fa a les dues primeres solucions, l’aigua 
utilitzada per al circuit de la instal·lació no ha de 
rebre cap tractament químic.

3)  Pel que fa a l’aplicació de la tercera solució, cal tenir 
en compte que d’acord amb el Decret legislatiu 
16.12.1998 es prohibeix l’abocament a la llacuna 
de l’aigua extreta amb l’addició de clor. Per tant, 
l’aigua continguda dins del circuit al final de l’ex-
posició s’ha d’abocar com a residu o bé, si s’aboca 
a la llacuna (o al clavegueram), prèviament s’ha de 
tractar mitjançant un sistema de decloració.

4)  L’abocament ha de complir els límits establerts 
per a l’abocament d’aigües residuals a la llacuna 
pel Decret Ministerial 30/07/1999, taula A, apar-
tats 1, 2 i 4.

5)  La finalització de les obres s’haurà de comunicar 
a l’oficina sotasignant a fi de comprovar-ne la 
correcta execució, necessària per a l’emissió de 
l’autorització/concessió de descàrrega.

21

dipòsits per garantir un canvi continu d’aigua dins  
del circuit.

La tercera alternativa proposa treure aigua de 
la llacuna per omplir el circuit d’instal·lació només 
a l’inici de l’exposició. Per mantenir inalterada la 
qualitat de l’aigua durant tot el període de la Bien-
nal, caldria afegir additius com ara clor.

L’oficina sotasignant, un cop examinat el pro-
jecte, expressa, en relació al que li concerneix, un 
dictamen favorable sobre l’execució de la instal·lació 
en les condicions següents:

Aquest dictamen s’expressa d’acord amb l’art. 3 i 12 
del Decret presidencial 962/73.

Els formularis per a la presentació de la sol·licitud 
i la finalització de les obres d’acord amb la Llei 
171/73 estan disponibles a l’adreça web http: pro-
vinciavenezia.mit.gov.it.

EL GERENT DE L’OFICINA
Enginyer Francesco Sorrentino



Sense poder-se’n distingir la causa de l’efecte, així com 
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LARA FLUXÀ, Fata Morgana (detall). ADN Platform, 2019



 l’interior de l’exterior, LLIM s’articula amb Venècia talment una ampolla de Klein:

Podria haver arribat Felix Christian Klein a pensar 
l’ampolla de Klein si no fos pel vidre? En ple segle 
xix, es podria haver imaginat aquest objecte mate-
màtic, impossible en la geometria euclidiana, a  
partir de qualsevol altre material?

Una venjança del laboratori es va produir el 
dia que Klein va retorçar el coll d’un matràs fins a 
incorporar-lo a l’interior del cos vitri. Tant se val 
que els fets succeïssin sols en algun apunt de llibreta: 
quan l’orifici va arribar a l’altre extrem, l’aparença 
translúcida del receptacle sobtadament es va enne-
grir i en va emergir un cas insígnia de la topologia 
tubular. 

L’ampolla de Klein és cèlebre per seguir sent 
una ampolla però disposar d’una única cara: quan 
el cos és travessat de dalt a baix per la seva pròpia 
obertura, l’espai que en resulta ja no permet dife-
renciar entre un dins i un fora. La superfície esdevé 
contínua i, per tant, ja no té sentit veure-hi a través. 
Per la qual cosa l’ampolla de Klein revela la densitat 
del vidre, el retorna a la seva condició de substàn-
cia. Indubtablement tota ella és una expressió de la 
viscositat. 

Fins aleshores la ciència havia tendit a inivisibi-
litzar el vidre. Almenys, d’ençà que Isaac Newton 
va consagrar la llum com el més fidel conductor del 

coneixement racional. El seu Opticks (1704) va abo-
nar el camí perquè el vidre esdevingués el millor aliat 
del laboratori modern. Es tracta d’un aliat discret, 
la ficció d’una intermediació neutral i objectiva, la 
fantasia d’un contacte directe entre els observadors i 
els materials escodrinyats.

Lara Fluxà ha experimentat amb aliances alter-
natives entre el vidre, la llum i l’aigua a fi de recupe-
rar la densitat de la visió. Els rajos de llum es corba-
ven quan els bulbs informes de Fata Morgana (2019) 
brotaven dels finestrals d’ADN Platform, a Sant 
Cugat del Vallès, així com després al Casal Solleric, 
a Palma. La llum retornava a la seva condició d’ona 
que es propaga en l’espai de manera diferencial 
segons els cossos que l’habiten. 

Fata Morgana consisteix en un aparell d’allibera-
ció de patrons de difracció, que està en sintonia amb 
la investigació feminista en estudis de la ciència. 
Donna Haraway, primer, i Karen Barad, després, 
revelen que la visió no és un mode de representació, 
sinó que sobretot de relació amb el món. La mirada 
que llança Fata Morgana ens troba implicats enmig 
de les coses. 

Un propòsit similar té LLIM, si bé posa en joc 
espais que generalment estan associats amb l’opacitat:

LLIM no és una intervenció site-specific, sinó que  
és el plec que fa d’una cinta una cinta de Moebius. 
La torcedura que revela que qualsevol ampolla es 
troba inscrita d’entrada en una ampolla de Klein. 

                                LLIM circula per l’interior dels tubs de la tràquea 

i la faringe, els tubs metàl·lics i de goma que transporten l’alè que infla i que dona forma a la massa viscosa 

que, una vegada ha estabilitzat el seu comportament, es transforma en els bulbs, en les càpsules pesades, en 

els tubs vitris carregats de fluids que, sostinguts amb estructures fèrries, auxiliats amb bombes, s’acoblen 

als tubs plàstics i aquests als tubs urbans d’aigua salobre que les marees de la llacuna desplacen; és a dir, 

els canals plens de sediment i de llot contaminat per l’oli de motor dels barcos, de llim que desprenen els 

maresmes i de mucus del mar que ha banyat una ciutat on, durant segles, els tubs de la tràquea i la faringe, 

els tubs metàl·lics transporten l’alè que infla i que dona forma a la massa viscosa. 

25El primer dispositiu cultural va ser probablement un recipient.

ELISABETH FISHER,  Women’s Creation, 1975

–i no una arma esmolada i punxeguda, com diu la història 

més popular, en absolut.

ASTRIDA NEIMANIS,  Bodies of Water. Posthuman Feminst Phenomenology, 2017

Ara proposo l’ampolla com a heroi.

URSULA K. LE GUIN,  The Carrier Bag Theory of Fiction, 1986



és              una     manifestació        situada             del                                     comportament        viscós              de           la                  matèria.
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Que una ciutat enmig de l’aigua esdevingués el segle xiii el centre del món occidental del treball en

L’aigua esdevé el nou petroli a mesura  
que el món s’asseca

Les empreses occidentals posseeixen els conei-
xements (i els incentius econòmics) per submi-
nistrar aigua als països pobres. Però, d’acord 
amb l’informe de Richard Wachman, la seva 
implicació ja està causant malestar.

El sol de migdia cau a plom damunt d’una 
falange d’agents antidisturbis encarats a milers 
de manifestants que els escridassen, enutjats 
pels plans d’incrementar-los més d’un terç el 
preu de l’aigua. Poc després, un oficial unifor-
mat muntat a cavall crida una ordre; la policia 
carrega carrer avall i es lliura a una escara-
mussa a cops de porra que deixa dotzenes de 
manifestants ferits i sagnant.

Un fragment de l’última estrena de 
Hollywood? Malauradament, no. És la des-
cripció d’un esdeveniment real a Cochabamba, 
la tercera ciutat més gran de Bolívia, on una 
filial de Bechtel, el gegant nord-americà de 
l’enginyeria, va adquirir el servei municipal de 
distribució de l’aigua i en va apujar el preu fins 
a un punt que els habitants més pobres no es 
podien permetre.

Benvinguts a un nou món, amenaçat per  
la guerra i els conflictes civils derivats de l’es-
cassedat crònica d’aigua causada per l’augment 
de població, la sequera (agreujada per l’escal-
fament global) i la demanda creixent per part 
de les noves classes mitjanes de les economies 
emergents d’Àsia i l’Amèrica Llatina.

THE OBSERVER, 9-12-2007

→
Sala de control del Centro  
Previsioni e Segnalazioni 
Maree, l’oficina de marees de 
la Ciutat de Venècia. L’oficina 
treballa en col·laboració amb 
CNR ISMAR (Instituto 
di Scienze Marine) i rep els 
pronòstics sobre l’altura i la 
direcció de les onades de la 
part alta del mar Adriàtic. 

Imatge d’  
ELEONORA SOVRANI, 2017
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vidre
 és 

una
 
circumstància

 

que
 es 

deu
 
enterament

 a
 
la 

viscositat:

LLIM és un organisme que dona compte del flux 
material en el seu contínuum, el seu vitalisme i 
alhora la seva fragilitat. 

Henri Bergson va descriure el flux vital com a 
un vessament continuat: una seqüència infinita de 
transicions amb què la matèria canvia permanent-
ment d’estat. Els canvis es produeixen d’un mode 
ininterromput i es concatenen entre si d’una manera 
gairebé imperceptible. En contrast, Bergson sosté 
que l’atenció humana fragmenta el contínuum quan 
l’intenta copsar, no té altre remei que estabilitzar-lo 
amb la formació de representacions estàtiques. 

El treball íntim amb la matèria ha inferit a Lara 
Fluxà una intuïció precisa del flux vital. Amb l’ex-
perimentació que durant més d’una dècada ha portat 
a terme amb el vidre i l’aigua, el contínuum se li 
manifesta, principalment, com una substància que 
és viscosa. Això és: una substància que transita entre 
els diferents estats de la matèria de manera reversible 
i que es vincula amb elements d’una procedència 
dispar. Si per a Bergson el contínuum era durador, 
per a Lara Fluxà és, sobretot, col·laboratiu. 

En efecte, no hi ha mai cristall acabat; en dret 
tot cristall és infinit, tot cristall s’està fent, i es 
fa amb un germen que s’incorpora al medi i el 
força a cristal·litzar. El problema ja no és saber 
què és allò que surt del cristall i com, sinó, al 
contrari, com entrar-hi. I és que cada entrada 
és un germen cristal·lí, un element component.

GILLES DELEUZE, L’image-temps. Cinéma 2, 1985

La dualitat que presenta el vidre —sòlid i líquid a la 
vegada— ha portat Gilles Deleuze a argumentar que 
en aquest material hi conflueix, per una banda, la vida 
amb el seu incessant brotar —el flux vital, l’aigua cor-
rent, el temps en estat pur, el contínuum— i alhora, 
per l’altra, el desdoblament que en fa la consciència  
—la representació, la virtualitat, l’aigua glaçada. 

El vidre és per a Deleuze una possibilitat de des-
bordament de la divisió que Bergson havia plantejat 
entre la vida i la seva representació. Aquests dos 
moviments es troben entremesclats en el vidre, en 
una tensió irresoluble.

Héctor Sanz Castaño ha observat a propòsit de 
Malc (Es Baluard, 2021) que Lara Fluxà, en bufar el 
vidre, deixa que aquest prengui la forma arbitrària 
que li imposa l’alè. En efecte, l’artista modela el vidre 
com a unitat mínima de registre —l’aigua glaçada— 
d’una unitat mínima de vida —l’alè, l’aigua corrent. 

Allà on només hi ha un pendent 

dolç, ens sembla percebre, en seguir 

la línia estroncada dels nostres actes 

d’atenció, els graons d’una escala.

HENRI BERGSON,       L’Évolution créatrice, 1907
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LARA FLUXÀ, Delu (detall). ProjecteSD, 2019



la capacitat del  
vidre 

i 
l’aigua 

per mutar entre els estats de la
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Fixem-nos el en cas dels pentastòmids: s’agafen al teixit de l’hoste mitjançant la 
filera de ganxos que tenen al cap i s’alimenten de la sang i els fluids del teixit, dins 
dels pulmons o dels conductes d’aire de l’hoste. Els seus ous es disseminen per mitjà 
de la saliva, les secrecions mucoses i les femtes de l’hoste, i llavors aquests ous són 
ingerits per hostes intermedis, que poden ser peixos, amfibis, rèptils i mamífers petits 
o insecte. A l’interior dels hostes intermedis, els ous de pentastòmid eclosionen i en 
surten unes larves d’entre quatre i sis potes. La forma larvària penetra en l’intestí de 
l’hoste intermedi i s’introdueix en òrgans vitals, on s’alimenta i creix. Quan l’hoste 
intermedi (possiblement debilitat per la infecció del paràsit) és capturat i devorat per 
un depredador, com ara una serp, el depredador esdevé l’hoste final. Els pentastòmids 
joves s’agafen als conductes nasals i als pulmons del depredador i completen el seu 
cicle vital.

MARK A MCMENAMIN & DIANNA L. SCHULTE MCMENAMIN, Hypersea, 1994

La capacitat dels pentastòmids per reproduir-se amb els teixits d’ani-
mals vertebrats és un dels casos que Mark A McMenamin & Dianna 
L. Schulte McMenamin desenvolupen amb la teoria endosimbiòtica 
de l’hipermar (hypersea). Els organismes, que originalment es varen 
desenvolupar en el medi aquós, han portat el mar més enllà del mar una 
vegada passen al mitjà terrestre.  

La substància vital, que era directament accessible al mar, ha requerit 
del desenvolupament de xarxes i de connexions físiques cada cop més 
complexes entre organismes unicel·lulars, fongs, plantes i animals. 
D’aquí que els McMenamin descriguin l’evolució biològica com a una 
marea que s’expandeix sobre el medi terrestre:

Actuant sobre el temps evolutiu com una marea creixent, la biota terrestre porta 
literalment el mar i els seus soluts característics damunt la superfície de la terra,  
cap a alguns dels entorns més secs del planeta.

Hypersea, 1994

Astrida Neimanis prefereix, en canvi, les figuracions de les matrioxques i les bosses de mà:

A l’hipermar, la vida nia amb altres vides a terra com conjunts de nines russes. Ara bé, 
quan una espècie en visita una altra, li llega noves espècies que cerquen nous camins de 
fertilitat per fluids en l’habitat intern original d’altres espècies. Sense poder comptar 
amb el mar com a comunicant i facilitador principal, la vida a la terra necessitava tra-
çar els seus propis cursos d’aigua, més assequibles en els teixits aquosos i en els fluids 
corporals d’altres formes de vida. I així ens vam convertir en bosses per transportar.

ASTRIDA NEIMANIS, Bodies of Water: Posthuman Feminist Phenomenology, 2017

matèria de manera 

reversible

 els manté 
oberts

 
                                    a la col·laboració i en facilita la 

coexistència.

37Però en el cos hi ha marees.

VIRGINIA WOOLF, Mrs. Dalloway, 1925 

LARA FLUXÀ, Verni (detall). 2018







Venècia, 21-2-2022

Benvolgut Oriol:

Tal com em vas demanar, t’envio informació referent al LLIM (fang, sediment, llot…). Una varietat 
fascinant de formes definides pel fang constitueix la llacuna de Venècia, des de les aigües obertes fins als 
diferents graus de profunditat, que van del grapat de centímetres als més de 10 o 15 metres dins i entre  
els canals, aiguamolls, maresmes i illes (naturals o artificials).

Ells llocs on hi ha fang (i els llocs allà on va o bé on en falta) defineixen el passat, el present i el futur de 
Venècia. Vam encunyar l’expressió Venezia è Laguna (Venècia és la llacuna) per emfatitzar la naturalesa 
inseparable de ciutat i llacuna com a elements d’un sol sistema: la salut d’una depèn de la protecció de l’altra.

Les llacunes són arreu implícitament efímeres, dependents de la predomini relatiu dels corrents marítims 
que arrosseguen els sediments que les componen. A l’origen, la llacuna de Venècia es caracteritzava per uns 
quants canals navegables enmig d’uns bancs de sorra i d’uns aiguamolls pantanosos, extensos i de poca  
fondària, que canviaven constantment. Durant l’auge de la República de Venècia com a potència marítima, 
els canals es van començar a enllotar, cosa que dificultava la navegació entre l’Adriàtic i San Marco.  
Per això, des de mitjans del segle xv els rius principals es van haver de desviar de la llacuna.

A partir de llavors la naturalesa de la llacuna va canviar, ja que va passar de ser un dipòsit de sediment a 
ser un sistema d’exportació de sediment, amb conseqüències significatives per a les formacions de fang, la 
profunditat de les aigües i la seva ecologia d’aigües somes. Altres canvis van exacerbar aquest desequilibri,  
i tret que es faci alguna cosa JA, la llacuna es convertirà aviat en una badia, sobretot com a resultat de  
l’augment del nivell del mar.

L’excavació, fa 50 anys, del Canale dei Petroli, la ruta naviliera més important entre la llacuna central i la 
zona industrial de Marghera, va modificar dràsticament les pautes de circulació de l’aigua i els sediments. 
En passar, les embarcacions agiten els sediments, que després són expulsats al mar per la marea o bé  
s’assenten al canal i l’embussen, de manera que després cal dragar-lo.

Aquestes qüestions, els seus efectes en la llacuna i les mesures de compensació que requereixen són objecte 
de polèmiques i de debats encesos que se sumen a la complexitat de la llacuna, una zona de transició aquosa 
i terrestre, humana i natural, amb aigua de mar i amb aigua dolça; tan soferta i versàtil com delicada.

Com he comentat, la nostra feina se centra a trobar maneres de revifar la riquesa de la vida dins i al voltant 
de la maresma. Això inclou fer ús de sediments dragats (quan sigui possible i si és necessari) per recrear una 
maresma que sigui funcional des del punt de vista ecològic. Fa poc vam iniciar converses amb l’Autoritat 
Portuària i amb un organisme local del Ministeri d’Infraestructures. Tothom està disposat a mirar més 
enllà del fracàs del sistema MOSE i a adoptar un plantejament més holístic per tal de recuperar l’esplendor 
de Venècia.

Si necessites que t’expliqui res més, no dubtis a dir-m’ho, per favor. Tots tenim moltes ganes de veure-us  
a tu i a l’artista, i també l’exposició, és clar!

Una forta abraçada,
JANE

PD: Gràcies per recordar-me que digués alguna cosa sobre la qüestió dels creuers: té molt a veure amb el 
fang, ja que ens preocupa molt el possible projecte de dragar milions de metres cúbics perquè els grans vai-
xells puguin entrar a Venècia per Marghera, ara que s’ha prohibit el seu pas a prop de San Marco. Hi ha un 
paral·lelisme evident entre aquesta extracció de fang i l’extractivisme debilitant que caracteritza el turisme 
de masses (sobreturisme).



L’aigua té un poder engendrador, perquè pot esdevenir llim

EL MAR DE LLET

L’aigua de mar, fins i tot la més pura, presa a alta 
mar, lluny de tota mescla, és lleugerament blan-
quinosa i una mica viscosa. Si es reté entre els dits, 
flueix i passa amb lentitud. Les anàlisis químiques 
no expliquen aquest caràcter. Conté una subs-
tància orgànica que les anàlisis no atenyen si no 
és destruint-la, traient-li allò que té d’especial i 
retornant-la violentament als elements generals.

«Què és el mucus del mar, la viscositat que presenta 
l’aigua en general? Que potser és l’element univer-
sal de la vida?»

«Senyor, al seu parer, què és aquest element viscós  
i blanquinós que presenta l’aigua del mar?»

«Res més que la vida.»

«Vull dir una matèria mig organitzada  
i ja ben organitzable.»

JULES MICHELET, La Mer (fragments), 1861
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Reabastiment de llot dragat del fons de la llacuna de Venècia per a la recreació de maresmes artificials.  Imatge d’ELEONORA SOVRANI, 2021



→
Salicòrina colonitzant àrees recentment 
reomplertes amb llot dragat, destinades 
a convertir-se en nous maresmes. La 
vegetació dels maresmes absorbeix grans 
quantitats de CO2 i juga un paper clau en 
la revitalització de la llacuna de Venècia. 

La salicòrnia va arribar, també, als 
tallers dels mestres vidriers durant segles: 
de les seves cendres procedeix el carbonat 
sòdic que va caracteritzar la producció 
local en vidre i que Angelo Barovier va 
depurar fins a obtenir, a mitjan segle xv, 
aquella superfície extremadament fina, 
immaculadament transparent que va  
anomenar cristallo.

Imatge d’ELEONORA SOVRANI, 2020

quan        

 entra         

en

         

contacte

        

amb

          

la

        

terra.
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Vitrum est corpus  
d i a p h a n u m
a r t i f i c i a l i t e r  
ad naturam 
quinte essencie 
r e d a c t u m .

Del negre fang

 del Nil,

 la terra fèrtil,

 
procedeix el terme àrab

Guillem Sedacer esmerçava el seu esforç en imitar els robins 
i d’altres gemmes en colors diversos. Ja sigui a Barcelona, 
on obtingué formació religiosa a l’studium dels carmelites, a 
Montpellier, on estudià medicina, o a Perpinyà, on consta que,  
en els darrers dies de la seva vida, va haver d’empenyorar els  
seus llibres d’astrologia i alquímia.

No es tractava d’un alquimista corrent del segle xiv. Contrari a 
les propietats que els seus col·legues atribuïen al mercuri, Sedacer 
va establir el vidre com a un prototip per a la transmutació dels 
metalls. A La Sedacina (1378), un títol que probablement es 
degui a un joc de paraules entre el seu cognom i la necessitat de 
passar pel sedàs el coneixement alquímic, es va referir al vidre 
com un jaspi convertible —lapis convertibilis—, justament per la 
capacitat d’aquest material per fluir entre els estats de la matèria  
i transmutar en qualsevol altre mineral. Va escriure al respecte:

52

És a dir: el vidre és un cos transparent que ens retorna artificialment a la natu-
ralesa de la quinta essència. A Sedacer li va semblar trobar en el vidre ni més ni 
menys que una via d’accés a una substància subjacent, de la qual el foc, l’aire, 
l’aigua i la terra són les aparences.

Ariadna Parreu comparteix el seu saber amb Lara Fluxà en les 
llargues jornades de treball que comporta la producció de LLIM. 
A peu de taller, especulen amb la possibilitat que Sedacer heretés 
un saber hermètic del Mont Carmel. Dels ermitans que en varen 
habitar les coves, procedeix l’ordre monacal dels carmelites, a 
la qual aquest frare va pertànyer. De les sorres fines del riu Belo 
procedeixen les primeres evidències de vidre transparent, atri-
buïdes als fenicis, la fabricació del qual Sedacer va recuperar i va 
promoure amb La Sedacina. 



khemia,  l’alquímia, 
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que   ha  trobat   
històricament

  en   el  
 vidre  

un  motiu   
d’inspiració

  i  d’aprenentatge  
per

  a  la  transmutació  
 

dels 
 metalls  

indignes

«A vosaltres, que sou savis, us diré el 
següent: quan preneu plantes, elements i 
pedres del seu lloc, us sembla que estan 
madurs. Però no ho estan fins que han 
passat pel foc; quan els embolcallin la 
glòria i la resplendor del foc és quan apa-
reixeran la seva glòria oculta, la bellesa 
cercada, transformats en la categoria 
divina de la fusió. Perquè, alimentats en 
el foc, l’embrió creix a poc a poc, nodrit 
en el ventre de la seva mare, i quan el 
mes indicat s’acosta, no atura el seu 
progrés. És així com procedeix aquest 
art honorable. Les ones i els embats de 
l’Hades els fereixen a la tomba on jauen. 
Quan la tomba s’obri, sorgiran de l’Ha-
des com el nadó del ventre.»

ANÒNIM, «Diàleg de Cleopatra i els  
filòsofs», segle I o II dC

57El vidre ha estat un gran conductor de la curiositat 
cap a la matèria. Els alquimistes de l’Antiguitat 
preferien investigar les possibilitats de transmutació 
del vidre abans que aventurar-se a la recerca de l’or. 
Aquest metall no tenia aleshores el valor ni les qua-
litats màgiques que després se li atribuïren. Tampoc 
oferia la mal·leabilitat per simular gemmes o pedres 
precioses. El vidre delectava l’ull, en canvi, amb tot 
tipus d’enganys, al mateix temps que captivava la 
ment davant la reversibilitat de les aparences.

«Ú és tot» (en to pan), conjura l’uròbor de 
Cleopatra l’Alquimista. Es tracta d’un personatge 
fundacional de l’alquímia, que va viure al segle I o 
II dC i a qui se li atribueix la invenció de l’alambí. 
En el seu pensament es troba un eco de la filosofia 
presocràtica. Tales de Milet, per exemple, que sos-
tenia que les diferents substàncies del nostre entorn 
són modificacions d’una substància primordial,  
que identificava amb l’aigua. 

L’alquímia explica el fenomen de la transmu-
tació segons aquest mateix principi: una cosa pot 
esdevenir-ne una altra perquè a un nivell més 
profund es manté idèntica a sí mateixa. La figuració 
de l’uròbor és un bon aliat a l’efecte de donar-ne 
compte, de la mateixa manera que l’aigua i el vidre 
mostren les qualitats materials que poden haver  
inspirat més clarament aquest principi.

 Cleopatra l’Alquimista també és cèlebre pel 
diàleg filosòfic que se’n conserva, en el qual com-
para la seva feina amb la d’una mare que cuida i ali-
menta del seu fill amb tot l’afecte. Stanton Lindsay 
ha destacat aquest document com el més imaginatiu 
i emotiu d’entre els que ens ha deixat la història de 
l’alquímia: 

Una bona imitació en vidre 

fins i tot pot deixar en mal lloc la maragda 

(aquella pedra preciosa que alguns aprecien per damunt de totes), 

fora que l’observi algú capacitat per comprovar 

i exposar la falsificació.

IRENEU DE LIÓ,  Adversus hæreses, segle II dC



LLIM
 

no aspira a obtenir, en qualsevol cas, ni or ni la 
                                                                                                                            remou la llera de        

Venècia

       amb el mateix assossec amb què                                                                                    quinta essència:

58 L’alquímia es un mode molt antic de relacionar-

se amb el món i abans del patriarcat fins i tot hi havia una 

alquímia matriarcal dels pobles indígenes 

que era una forma de relacionar-se amb el món d’una manera amistosa.

CLAUDIA VON WERLHOF,     ¡Madre Tierra o muerte! Reflexiones para una teoría crítica del patriarcado, 2015

Claudia von Werlhof ha observat que, en la seva connotació original, l’alquímia es refereix a un mode de 
coneixement basat en l’observació de la naturalesa i el ritme natural de la vida:

Probablement aquesta és la fase d’alquímia prepatriarcal de jardiners i campe-
rols, d’homes i dones que desitjaven fomentar i cooperar amb aquest procés 
natural sense voler canviar-ne els principis bàsics (per exemple, la noció prime-
renca del Jardí de l’Edèn o els famosos «jardins penjants» de la reina Semíramis). 

¡Madre Tierra o muerte! 2015
 
Això no obstant, els homes varen debilitar progressivament el fonament de la vida i varen usurpar el poder 
de les dones per crear vida, a través del que Werlhof anomena alquímia patriarcal. L’alquímia va esdevenir 
així una pràctica basada en la destrucció i la fragmentació dels elements de la matèria, que tenia com a pro-
pòsit descobrir la vida en estat pur i apropiar-se de la força vital: 

La meta de l’alquimista no és tan sols construir qualsevol (antiga) vida nova, 
sinó construir una nova forma de vida tan especial que, a més de ser suposada-
ment millor, també condueix al descobriment de l’anomenada «pedra filoso-
fal», la «tintura», l’«elixir», la «pols», tots ells termes per referir-se a la «quinta 
essència», l’essència final o el «cinquè element», amb el qual tota substància pot 
ser transformada en allò més valuós de tota la matèria: l’or, significant «la vida». 
Trobar la vida en la seva forma «pura» és la meta final de tota filtració alquímica. 
[…] Tot i així, el propòsit dels alquimistes no és protegir la vida y la fertilitat. 
Necessiten la pedra filosofal per apoderar-se de l’«essència de la vida», que es 
creu que està amagada en algun lloc dins de tota matèria.

¡Madre Tierra o muerte! 2015

Després de més de cinc-cents anys de modernitat occidental i patriarcal, aquesta «civilització alquimista», 
basada en la creació a través de la destrucció, ha esdevingut global, una guerra contra la vida:

La civilització moderna en el seu conjunt, malgrat els intents d’enaltir-la com 
la millor de totes les possibles, capaç d’oferir avanç, progrés, democràcia i drets 
humans per a tothom, és una «civilització dels alquimistes» o un «sistema de 
guerra alquímic» i, en primer lloc, ha de ser descrita com un «patriarcat capita-
lista». Aquesta civilització es troba immersa en un procés de destrucció del món  
i en un estat de fracàs absolut. És el que actualment percebem com a «crisi».

¡Madre Tierra o muerte! 2015
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i retorna els materials a la seva                                     

procedència.
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C. S. Cosmo, 611, 30133 Venezia VE, Itàlia
11-2-2022

Carta per a qui fos pescador a Mazzorbo, llacuna veneciana, el 1983

A la passera voladissa d’acer que va de la parada de Celèstia a les cases de  
treballadors d’ACTV, un dia de setembre, per por que faria tard a un concert  
a l’auditori de l’Arsenal, vaig haver de córrer. El so de la meva velocitat era  
l’humor de la llacuna.

Aquesta passarel·la em recorda la casa del cel de Kikutake, el fundador del 
moviment metabolista. El pas del temps a la casa del cel de Kikutake, implicava 
que la planta infantil, afegida quan els fills naixien, desapareixeria quan aquests 
fills se n’anessin de casa, i el garatge, quan l’automòbil ja no fos necessari. L’ar-
quitectura metabolista japonesa comptava decididament amb la desterritorialit-
zació i amb certa alegria despatrimonial.

Fa uns quants mesos, Urbansphere, d’ecoLogicStudio, a la Biennal d’Arqui-
tectura, donava pistes de l’evolució natural de Venècia. Mitjançant un algorisme 
d’intel·ligència artificial, la videoinstal·lació al pavelló italià mostrava la possible 
evolució del teixit urbà de Venècia en els pròxims 250 anys. Les imatges asse-
nyalaven una mutació amb salts temporals molt grans, difícilment perceptibles 
per a les nostres dates de caducitat humana. D’aquí a cent anys els canals seran 
pràcticament esfèrics, gairebé tot s’hi arrodonia amb una tendència a l’el·lipse. 
Aquesta instal·lació combinava la intel·ligència orgànica de la llacuna amb la intel-
ligència biològica del Physarum polycephalum, una floridura de llim acel·lular, 
i les lògiques d’infraestructura del sistema de canals venecià. Unes cortines de 
llim simulaven les parets de maó de Venècia. Quan vaig tocar-les em va venir al 
cap un minut del pas de Luigi Nono pels carrers estrets, escoltant i indagant els 
sons de la seva ciutat. Estic convençut que Nono ara mateix estaria tan atent a les 
possibilitats de les microalgues al món com a les de la utopia en l’acústica.

Molts cops he pensat els cristalls com a trames acústiques, el temps de l’alquí-
mia transporta un ADN de músiques.

Que la tecnologia és un miratge, que va esdevenir dictadura metafísica a  
partir de les ideologies que animen els algorismes, ho estem comprovant com  
a mutants. Els algorismes, les seves datacions, garanteixen víctimes. 

Les formes de vida sembla que ignorin la mutació de la forma de la vida, 
sobretot a les urbs dinàmiques, però no així a la llacuna. Un pescador parlava 
amb l’arquitecte Giancarlo De Carlo just abans de la construcció dels seus encan-
tadors habitatges socials de Mazzorbo. Els habitants de Mazzorbo arribaven 
després de les sis, en acabar la jornada, a la reunió amb l’arquitecte dels que serien 
els seus nous habitatges pocs anys més tard. Abans bevien vi i anaven carregats 
d’una ironia que De Carlo no havia vist mai en els seus projectes anteriors  
d’habitatge social, per descomptat no pas a Milà. «Quindi intendi dire questo?»

A Mazzorbo es va fer servir pedra blanca d’Ístria, que, per a tots els líquids de la 
llacuna, és un suport paradís.

Hagués donat molt de marge per a l’humor entre els pescadors de Mazzorbo, 
el que ha passat amb les càpsules de l’edifici metabolista més cèlebre: la Nakagin 
Capsule Tower. L’enderrocaran, i les seves càpsules desmuntables, no totes, ja 
han arribat a alguns museus com a peces de col·lecció. Ben bé el contrari del que 
presumia la seva funció.

Per a Giancarlo De Carlo, els seus habitatges socials de Mazzorbo (1980-
1985) responien al «resultat de la transacció entre els éssers humans i la qualitat 
de l’organització de l’espai físic, que depèn de com s’habita l’espai i s’habiten les 
formes».

Aquest present inhabitable ens permet dir quelcom molt inesperat per a 
les instàncies i els contextos de les utopies dels setanta. L’intent era combatre 
l’alienació en les formes de vida. Avui, en canvi, metabolitzar l’alienació és una 
subcontractació infinita que defineix mòduls cabina sense lligam social.

Remediar em fa pensar en remeiar i remei. Per la similitud fonètica però 
també perquè el terme remediar s’inscriu massa en la idea absurda que la salut 
mateixa existeix (la salvatge bandera l’espècie)

La idea despatrimonial guanya adeptes cada dia en la nostra agència de la 
vida. Com podem tornar al que s’ha extret sense polifonies tutelades?

En aquest context, mentrestant, algunes formes desitgen —desitgen?—  
anomenar-se a si mateixes Utopia, unes altres es decideixen per Atles. Però, des 
d’un altre lloc proper, ens asseguren que la Physarum polycephalum, la floridura 
de llim acel·lular, és capaç de netejar l’atmosfera i això, per a la llacuna i Venècia, 
seria tan útil… Venècia tenia la pitjor qualitat de l’aire d’Europa, fins que  
va arribar el confinament.

En la biennal d’arquitectura passada, Bit.Bio.Bot. ens advertia d’un fet que cal 
repetir fins que ens pertanyi a tots: «Si, col·lectivament, transformem els con-
taminants de l’aire i els contaminants de l’aigua en aliments altament nutritius, 
farem un pas per substituir el gastroterror urbà per una nova utopia alimentària.»

Aquesta carta la dirigeixo a la ironia del pescador de Mazzorbo, perquè 
demostra que és el millor dels estómacs, preventiu respecte al recent atmoterror.

Sofferte onde serene. L’obra de Luigi Nono, escrita i dedicada a Maurizio i 
Marilisa Pollini, és sobretot un intent d’acostar-se a la sonoritat de la ciutat natal.

 Em vaig passejar per Mazzorbo escoltant la interpretació de Pollini i també 
la de Hideki Nagano. Desitjava veure algú pescant. Ningú. La composició dura 
14 minuts clavats, té una temporalitat dràstica, necessària per a la convivència del 
piano i de la cinta magnètica. D’altra banda, sento que alguns sons podrien venir 
de cristalls. I el més bo, de vegades confonc l’intèrpret i la cinta, es dona una 
alquímia antiga que vindria d’una utopia amagada, per metabolitzar, sense data. 
El més bo passa sense avisar, fer com qui sent ploure per al tot algorisme.

JAVIER PEÑAFIEL



UNA PEDRA FUSIBLE I ALHORA UN LÍQUID MASSÍS. EL 

VIDRE ÉS LA

MANIFESTACIÓ MATEIXA DE L’AMBIGÜITAT, SEGONS LES PARAULES

DEL PRIMER VIATGER QUE EN VA DESCRIURE LA INDÚSTRIA A VENÈCIA. 

DE LA CIUTAT SE’N POT DIR EL MATEIX, JA QUE AQUESTA HA ESTAT BRESSOLADA

AL LLARG DELS SEGLES PER UN EQUILIBRI INESTABLE ENTRE L’ESTAT  
SÒLID I L’ESTAT LÍQUID: 

VENÈCIA EMERGEIX DELS SEDIMENTS QUE PROPORCIONEN ELS RIUS  
QUE DESEMBOQUEN A LA LLACUNA,

PER BÉ QUE ES TROBA SOTA L’AMENAÇA PERSISTENT DE DISSOLUCIÓ  
A LES AIGÜES DE L’ADRIÀTIC.

LLIM S’ADHEREIX DISCRETAMENT ALS CANALS I ALS TUBS DELS BUFADORS  
DE VIDRE, ELS CONNECTA I, AMB LA SEVA CIRCULACIÓ,

ASSIMILA PROGRESSIVAMENT ELS ESTRATS QUE CONFORMEN EL LLOC. 

SENSE PODER-SE’N DISTINGIR LA CAUSA DE L’EFECTE, AIXÍ COM 

L’INTERIOR DE L’EXTERIOR, LLIM S’ARTICULA AMB VENÈCIA TALMENT  
UNA AMPOLLA DE KLEIN:

ÉS UNA MANIFESTACIÓ SITUADA DEL COMPORTAMENT VISCÓS DE LA MATÈRIA.

QUE UNA CIUTAT ENMIG DE L’AIGUA ESDEVINGUÉS EL SEGLE XIII EL  
CENTRE DEL MÓN OCCIDENTAL DEL TREBALL EN 

VIDRE ÉS UNA CIRCUMSTÀNCIA QUE ES DEU ENTERAMENT A LA VISCOSITAT:

LA CAPACITAT DEL VIDRE I L’AIGUA PER MUTAR ENTRE ELS ESTATS DE LA 

MATÈRIA DE MANERA REVERSIBLE ELS MANTÉ OBERTS A LA COL·LABORACIÓ  
I EN FACILITA LA COEXISTÈNCIA.

L’AIGUA TÉ UN PODER ENGENDRADOR, PERQUÈ POT ESDEVENIR LLIM

QUAN ENTRA EN CONTACTE AMB LA TERRA.

DEL NEGRE FANG DEL NIL, LA TERRA FÈRTIL, PROCEDEIX EL TERME ÀRAB 

KHEMIA, L’ALQUÍMIA, 

QUE HA TROBAT HISTÒRICAMENT EN EL VIDRE UN MOTIU D’INSPIRACIÓ  
I D’APRENENTATGE PER A LA TRANSMUTACIÓ DELS METALLS INDIGNES.

LLIM NO ASPIRA A OBTENIR, EN QUALSEVOL CAS, NI OR NI LA QUINTA ESSÈNCIA:  
REMOU LA LLERA DE VENÈCIA AMB EL MATEIX ASSOSSEC AMB QUÈ

METABOLITZA I RETORNA ELS MATERIALS A LA SEVA PROCEDÈNCIA.
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