
 

“Si fos així, podria ésser; i si era així, seria; 
però com que no és, no ho és. És lògic.” 

Diu Pataplam a A través de l’espill de 
Lewis Carroll (Trad. Amadeu Viana) 

 

Les instal·lacions que Nieves Sánchez, Cristina Ruiz i Pere Bruix 
presenten aquest 2000, final de segle, en la selecció oficial la Biennal de 
la Primavera Fotogràfica a la casa Elizalde, s’ha unificat sota el nom de 
La realitat imaginada, i de reconèixer que aquest nom m’evoca el llibre 
compilat al 1981 per Paul Watzlawick La realidad inventada i de retruc 
el quart sonet de la segona part dels Sonets a Orfeu de Rilke que serveix 
d'introducció al llibre, i també, és clar, els llibres de Lewis Carroll Alícia 
al país de les meravelles i A través de l’espill. 

Rilke, més o menys diu:  

"No, no va existir. Però perquè el van estimar / va ser un animal 
pur. Li van donar espai. / I en aquest espai, clar i lliure, aixecà / el 
cap delicadament i no li va fer falta / existir...". 

I Carroll, amb mots d’Amadeu Viana, fa dir a Pataplam: 

“...si deixés de somiar en tu, ¿on creus que estaries? (...) tu no 
estaries en lloc, perquè ets només una part del seu somni.” 

I al final de l’espill l’Alícia diu al seu mixet: 

“Apa, mixet, vejam qui ha estat el que ho ha somiat tot. (...) 
Admeto que ell [el Rei Vermell] era part del meu somni —però 
llavors jo era part del seu, també...!” 

Existir..., on? Viure o ser somni? Existeix la realitat? Existir és ser real? 
Es pot existir sense ser real? Existim perquè ens somien? Qui ens somia? 
Els i les de l’altre costat del mirall? Es autosomiem?  

La realitat és? S'imagina? S'inventa? Es construeix? Es troba? Es percep? 
Es somia? És virtual? És una realitat “matrixial”? És de l’altre costat del 
mirall? 

Coneixem la realitat o només allò que percebem o ens permeten deduir 
els sentits? Però els sentits, són reals o són il·lusions? El cervell, imagina 
o també interpreta?  



Edwin A. Abbott al 1884 s'imaginà com un quadrat habitant de 
Planilàndia —"...el món és llarg i ample."—, percebia la realitat de 
Linilàndia, tot comparant-la amb com la percebien els linilandians, i 
també com percebia la pròpia de Planilàndia comparant-la amb la que 
podrien tenir els habitants d'Espaciolàndia, i així exposà que una esfera 
vista des de Planilàndia no era més que un cercle en moviment 
realitzant una transició molt progressiva punt-cercle-punt. 

Però si un mirall és bidimensional, com és que en ell veiem bé el món 
tridimensional que ens envolta? On és la profunditat? És un engany del 
cervell? És la màgia del mirall? És un codi social arbitrari? 

Com es deu percebre el nostre mon de tres dimensions des d'un de 
quatre? Com veure, des del nostre mon 3D una hiperesfera pròpia de 4D 
en moviment? Com una transició molt progressiva punt-esfera-punt 
penjada a l'aire? 

Esfera, cercle, línia i punt són elements del treball de Bruix en els quals 
projecta d'un espai a un altre mantenint la transversalitat del temps. 

Però sabem que l'espai no existeix, és un constructe ideal independent 
dels objectes i de la realitat. I el temps? Existeix? Passa i travessa 
qualsevol tipus d'espai? És lineal? Com desfem la paradoxa del temps 
lineal i el temps cíclic? Hi ha un temps möbic? 

Nosaltres hem acceptat o creat tres moments en el temps, però d'alguna 
manera, tant realitat és el passat, com el present, com el futur perquè 
real no vol dir pas actual i tangible.  

Quan Bruix ens mostra la seva "Visió ambivalent de l'espai-temps en un 
cicle temporal representat en fraccions", en immergeix en un conjunt de 
variacions de diversos cicles d'espai-temps, en els quals el cercle 
tridimensional, rotllo de pasqua penedesenca, esdevé unitat, unitat 
fraccionada serialment i unitat variada per cicles d'espai i de temps, un 
temps però, viu i relatiu com el del Barreter i en seu te de bojos, on 
"sempre és l'hora del te", tot i que pot fer "qualsevol cosa amb el 
rellotge", o el de la Reina Vermella, que ha de córrer sempre per poder 
romandre al mateix lloc. Un temps que és i que alhora passa en funció 
de la relativitat del moment, del lloc, de la percepció i de les sensacions. 
Un temps ferruc, transversal a les 3D i potser a les 4D i a altres. 
 
Però si un cercle tridimensional segons l'espai, la projecció i la mirada 
pot ser una circumferència, una el·lipse o un segment, i un cub pot ser 
un quadrat, un rombe, un rectangle..., una cara, segons la mirada, pot 
ser una altra cara o una altra mirada que et mira com la mires, una cara 
que canvia, que es transforma, que es metamorfoseja segons on siguis, 
segons on sigui, segons la miris segons com et miri... 

 



Les fotografies de Cristina Ortiz, suspeses a l'espai comú creen un espai 
propi en el que les variacions d'una cara mostren diferents aspectes, 
visions i expressions del ésser humà, mostrant una lectura específica i 
proposant als espectadors i les espectadores una relectura i 
interpretació "de la imatge de l'ahir i de l'avui cercant el demà", com a 
políedre de suggestions.  

Si Lewis Carroll va escriure el llibre Pilow Problems, Cristina Ortiz ens 
presenta, permeteu-me el joc, uns Pilow Faces, un coixins de mirades i 
mirades de coixí, Un espai möbic que no té ni dins ni fora, que fusiona 
el mirar i el ser mirat o mirada, el mirar i el mirar-se. Un mirar-se com 
mirar-se al mirall, mirar l'altre costat i des de l'altre costat, fonent 
realitats. 

I fotografiar és mirar i aturar el temps, fer romandre el record i evocar-
lo, com Lewis Carroll mirava-fotografiava nenes, les seves nenes. 
Fotografies de nenes, cartes per a nenes com l'Alícia, la Lorina i l'Edith, 
que com que vivien dintre d'un pou no podien extreure melassa —si no 
és que el dins també era el fora—, i de i per a la Xie, l’Agnes, la Gertrude, 
l’Isa, l’Edith/Dolly, les germanes MacDonald, la Lilia i la Mary, l’Ina... 

La Nieves Sánchez, fusiona les nenes amigues de Carroll amb els 
animals dels seus contes, que són pròpiament animals com el ratolí o el 
gos, representacions humanes a partir de la recreació de nom com el 
Dodó o el Lloro, caricatures o representacions científiques, socials o 
polítiques com el conill, el gat o la tortuga d’imitació. 

Les imatges de Nieves provenen d’una polilectura de contes i de cartes a 
nenes, i d’una polimirada de retrats i dibuixos, i proposen als 
espectadors i les espectadores, deixar de ser-ho per esdevenir 
interpretadors i interpretadores d’imatges, sensacions, evocacions... 

Però parafrasejant en Gep Boterut quan des de dat del mur deia: “Quan 
jo uso una paraula, vol dir exactament el que jo decideixo que digui —ni 
més ni menys.”, nosaltres podem dir que quan veiem una imatge, vol dir 
arbitràriament el que a cadascú li suggereix. 
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