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És una instal·lació on podem trobar diferents elements. Un d’ells és una figura  
que ens recorda a una persona, amb un cap on veiem un nas molt llarg que esp
ot moure, més a baix un pit i una mà molt gran que penja. Un altre element és 
un micròfon. El tercer el trobem al terra, són uns sensors que s’han de trepitjar.
I per últim, una caseta, en la qual hem d’introduir la cara, amb una càmera a  
dins.   
A la sala, també hi ha presents altres elements com ara quatre projectors, i  
quatre pantalles, i a les altres parets que queden lliures, els murals amb els que
es van gravar les escenes.  

 

Metamembrana té una clara voluntat d’establir elements d’identificació amb els 
espectadors perquè participin en l’obra. Estan previstes tres estratègies per 
aconseguir-ho, la primera, prèvia, produint continguts in situ, en cada una de 
les ciutats, amb entitats i elements propis del lloc. Segona, durant la mostra, 
inserint imatges dinàmiques, com ara cameres connectades a diversos punts de 
la ciutat o captures del rostre d’alguns espectadors. I tercera, de manera 
puntual, produint esdeveniments en viu, tants com ciutats, que es 
retransmetran en xarxa, durant el període d’exhibició de la peça. 

El contingut són animacions gràfiques, barrejades amb fragments de la realitat 
quotidiana captades amb diverses web cam instal·lades a les ciutats( en la sala 
i en un punt de la ciutat), aprofita els elements singulars i identitaris de la 
cultura popular per crear una història sota la seva pròpia i cosmogònica visió. 
Per dur a terme aquestes afirmacions s’ha comptat amb la participació de 
diversos col·lectius locals: Colles de blancs i blaus i IES Celestí bellera de 
Granollers, el diables de Reus, l’escola d’Art d’Olot, actors de l’aula de Teatre de 
Lleida i els músics del Raval de Barcelona.  

 

Opinió personal 

Em va semblar molt interessant com interectua amb l’espectador. Una 
instal·lació  molt treballada i que fa que nosaltres, els joves, ens divertim i sigui 
entretingut. 

 
 
  

 


