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Quan tot això acabi… comença amb una crida participativa als 
stories d’Instagram. Durant el temps de pandèmia, estats d’alarma i 
confinaments intermitents, les xarxes socials s’han convertit en gairebé 
l’únic canal de comunicació amb l’exterior. Des de la precaució del 
distanciament físic, hem seguit nombroses xerrades en streaming, hem 
visitat inauguracions i hem fet visites guiades a sales de museus al 
live de Facebook. Però, també, hem vist com altres persones en feien 
ús per compartir opinions i situacions quotidianes –potser amb cert 
desig d’omplir el buit de l’avorriment o la impotència d’un temps aturat. 
Especialment, els stories d’Instagram es caracteritzen per ser un espai 
efímer on es poden compartir imatges i textos que deixen de ser visibles 
després de 24 hores. Tot i ser conscients de l’entramat algorítmic que 
s’amaga darrere d’aquestes plataformes digitals gratuïtes, les xarxes 
socials s’han transformat recentment en eines col·lectives de denúncia i 
visibilitat.

L’artista Bartomeu Sastre (Palma, 1986) utilitza activament aquesta 
plataforma (Instagram) en la seva pràctica artística. En aquest cas, 
l’artista utilitza l’opció d’enquesta pública als stories per fer una crida 
per repensar-nos en un temps en crisi. A partir d’una frase inacabada 
(“Quan tot això acabi…”), Sastre ens repta a imaginar un futur possible, 
quasi com un exercici d’optimisme radical en un moment d’esgotament 
i vulnerabilitat extrem. La frase ens desafia a mirar més enllà de la 
desesperança i la desconfiança d’un futur que mai no arriba. I penso 
que es tracta d’un cert optimisme radical, ja que el temps –la noció 
del temps supeditada a les normes de l’ordre, a noves restriccions 
polítiques– ha canviat. En aquest temps en pausa, en què la crisi 
sanitària ha forçat la maquinària de producció a aturar-se, és innegable 
que el fet de pensar en alternatives es converteix en una proesa. 
 

Quan tot això acabi… ens repta a compartir vulnerabilitats. Completar 
la frase implica utilitzar el llenguatge com a eina poètica, fins i tot 
política, terapèutica. Verbalitzar les emocions podria entendre’s com 
un exercici d’especulació en contra dels silencis, en què anomenar les 
vulnerabilitats es converteix en una reapropiació del desig col·lectiu 
d’allò que se’ns ha negat. Sastre ens repta a repolititzar les nostres 
emocions des d’un entorn quotidià i proper. En un present en què els 
discursos polítics fan ús de les vulnerabilitats socials amb finalitat 

demagògica, les paraules compartides obtenen un nou significat. En un 
moment en què, precisament, no hi ha gaire marge d’acció o agència, 
descriure alternatives pot ser l’única cosa que ens ajudi a crear noves 
possibilitats. Què ens queda, si no la imaginació o especular sobre una 
nova normalitat?
 
L’oració inacabada, com un joc innocent i naïf, evidencia una urgència 
per fugir endavant i ens empeny involuntàriament cap al buit d’un 
nou temps que ha de venir. I, justament, ho fa des d’una necessitat 
col·lectiva i urgent per cuidar-nos i escoltar-nos. Les relacions de 
cura i d’afecció són, com descriu la filòsofa Marina Garcés, no només 
sentiments d’estimació, sinó que tenen a veure amb el que som i 
la nostra potència de fer i viure. Segons Garcés, els afectes són un 
trànsit, una constant transformació nostra a partir de l’efecte que ens 
produeixen altres factors que ens envolten. 

Citant Berger, Garcés ens explica que certes emocions són 
incomunicables, que no es poden transferir ni compartir. Podem 
expressar i escoltar, però mai no podríem sentir en els nostres cossos el 
dolor d’una altra persona o repartir-lo. El que sí que podríem compartir, 
en canvi, són el desig i la necessitat de respondre a allò que ens afecta. 
Per tant, allò que ens uneix no seria el dolor o l’angoixa, sinó la resposta 
a aquest dolor i aquesta angoixa. L’afecte seria “aquella dimensió de 
la vivència que desborda els fets individuals i la seva propietat, perquè 
incorpora la manera en la qual ens transforma a la resta”1. El resultat 
de les frases és un recull d’afectes, d’experiències i desitjos singulars 
que formen una experiència col·lectiva, la complicitat per sentir-nos 
vulnerables.
 
Quan tot això acabi… recull la incertesa i la paràlisi col·lectiva. Parlar 
d’afectació, d’estar afectats, ens porta a un doble escenari complex. 
Per una banda, hauríem de contextualitzar una realitat en què les 
relacions socials i les emocions s’han convertit en el punt de mira 
d’estratègies de mercat. Cal recordar que una de les dinàmiques claus 
del sistema econòmic del capitalisme actual i l’explotació neoliberal seria 
l’absorció de cada vegada més aspectes de l’esfera emocional. Les 
emocions i afectes s’han convertit en una mercaderia més per explotar. 
El capitalisme afectiu individualitza les vulnerabilitats sota discursos 
d’autorealització i felicitat i ens responsabilitza del que sentim. És a dir, 
que es despolititzen les emocions i situacions de precarietat per fer-
nos creure que hem de canviar la nostra manera de veure el món i a 
nosaltres mateixos. 

Per una altra banda, un moment de crisi ens mostra amb claredat les 
necessitats socials que ens envolten i la fragilitat del metabolisme social. 
Com diu Yayo Herrero en descriure la vida, enfrontar-nos a una crisi 
ecosocial exigeix que superem aquesta fantasia de la individualitat i 
estimulem la imaginació col·lectiva, assentada en la terra, els cossos i 
les seves necessitats2. Llavors, necessitem una imaginació que ens ajudi 
a mirar els sistemes de producció del capitalisme des de fora, tot i estar-
hi dins. 
 
En aquest sentit, Sastre ens convida precisament a fer una pausa 
reflexiva no només amb la crida, sinó en compartir els cartells a 
l’espai públic. Amb frases quasi illegibles, un exercici de desxiframent, 
d’identificació, Sastre ens mostra una proposta en contra del consum 
frenètic i accelerat. Aquest efecte de distorsió tipogràfic és similar 
als codis captcha, una prova automatitzada als espais d’Internet per 
diferenciar els humans dels ordinadors. Sembla irònic que, en un 
temps en què les xifres són més importants que les persones i la noció 

d’emergència evoca reaccions immediates per minimitzar pèrdues, hem 
de recordar que som cossos afectats i no màquines de producció.

L’efecte tipogràfic podria ser interpretat també com un efecte 
d’inestabilitat. El temps d’incertesa endèmic és descrit pel filosof 
Zygmund Bauman com una “condició líquida”3. Aquest estat ens limita la 
possibilitat de crear expectatives o esperances al futur. Al seu llibre, Por 
líquida, Bauman analitza la naturalesa de la por que aquesta inestabilitat 
comporta. Com a resultat, la por anul·la la nostra capacitat d’implicar-
nos en una acció social significativa per produir un futur viable. La 
cultura de la incertesa ens permet, per tant, actuar sense tenir en 
compte les conseqüències futures de les nostres accions, i es converteix 
en un dels efectes més nocius d’un present inestable, líquid. 
 
Quan tot això acabi… és un procés participatiu fet per a Palma, per als 
carrers de Palma i per als veïns i veïnes de Palma. El projecte s’activa 
amb una segona crida per ocupar l’espai públic des de dins, des de 
l’espai domèstic dels balcons. La instal·lació als carrers de Palma ens 
mostra un procés de generositat, en què veïns i veïnes cedeixen espais 
privats per donar visibilitat i suport a un missatge col·lectiu compost per 
veus individuals. Sastre presenta una instal·lació que requereix també 
certa acció fortuïta. Per als veïns i veïnes de Palma, l’encontre amb els 
cartells queda supeditat a l’atzar. Sense prèvia informació, ni cap mapa 
de localitzacions, els cartells formen part de l’arquitectura urbana, potser 
barrejats amb altres missatges positius compartits durant el primer 
confinament. 
 
Cal recordar que, segons l’escriptora bell hooks, en el món actual 
hem estat ensenyats a tenir por de la veritat –a tenir por de compartir 
la vulnerabilitat– i certa opinió ens empeny a veure com a naïf la 
gent honesta. Partim del fet que els anuncis publicitaris, i la cultura 
de consum en general, ens mantenen en un estat de mancança 
permanent, en un desig constant, en què les vulnerabilitats, malalties 
i emocions negatives s’han d’amagar a la part invisible de les nostres 
vides privades4. Exposar als carrers de Palma aquestes vulnerabilitats 
compartides respon a una necessitat urgent de visibilitzar la part 
sensible i oculta del nostre present en crisi.

En un temps de likes, followers i felicitat superficial, Sastre recull i 
trasllada les veus recollides a les xarxes socials d’Internet als carrers, 
cosa que crea un dispositiu afectiu que ens repta a repensar nous 
espais de complicitat i empatia. I és que, de manera majoritària, la 
por i la incertesa han desencadenat una resposta de solidaritat i 
consciència comunitària. On abans només vèiem les xarxes “socials” 
a les plataformes en línia, ara és possible veure-hi les xarxes de suport 
ciutadanes, xarxes de solidaritat i ajuda veïnal. 

Quan tot això acabi... ens fa mirar al futur més immediat. I ho fa fent-nos 
reflexionar sobre les possibilitats i les alternatives que a priori semblen 
inimaginables.

___
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Quan tot això acabi… visibilitza una sèrie de desitjos, sensacions i 
projeccions individuals, alhora que col·lectius. El projecte present  
investiga sobre la construcció social a través del desig amb una sèrie 
de frases que s’han instal·lat a la ciutat de Palma. Què és el que volem 
com a individus? Quins desitjos són realment propis i quins ens formen 
com a societat? 

A partir de l’estat d’alarma, declarat a l’estat espanyol el 14 de març 
de 2020, Bartomeu Sastre va proposar, a través de les xarxes socials, 
de completar la frase següent: “Quan tot això acabi… ”, tot jugant 
amb l’ambigüitat i les seves possibles interpretacions. Aquest procés, 
aparentment senzill, ha generat una conversa respecte de la situació 
actual, dels mateixos estats d’ànim, de sensacions o pensaments 
pels quals puguem transitar, els quals a vegades no tenim amb qui 
compartir. 

En una primera lectura, les obres generades poden parèixer una 
conseqüència directa de la situació generada pel virus covid-19. Però 
si les rellegim, probablement també podran ser interpretades com 
a deriva del sistema neocapitalista en el qual ens trobam immersos. 
I és que aquesta crisi ens ha obligat a aturar i alentir les rutines del 
sistema, tenint en compte “la reivindicació esgotada del cos individual 
que reclama el dret al descans social”1 i, així, a replantejar-nos-ho tot o 
quasi tot. 
Amb el material recopilat s’ha fet una selecció d’onze frases (més el títol 
del projecte) i s’han escrit sobre diverses teles en forma de pancarta. 
Per a la confecció d’aquestes pancartes, s’ha utilitzat un teixit amb 
certificat d’ús sanitari d’ITEL. Sobre les teles s’hi han escrit les frases 
en color blanc, mitjançant la tècnica de la polvorització, per imitar, així, 
les gotes microscòpiques de fluids com la saliva, a través de la qual es 
transmeten alguns virus. 

Per compartir aquest projecte amb tota la ciutadania de Palma, s’ha 
fet una crida perquè, qui ho vulgui, pugui ensenyar durant un mes 
una de les teles des del seu balcó, una finestra o un espai que doni a 
l’espai públic. Així el projecte es concreta d’una manera deslocalitzada i 
orgànica, ja que tothom que passi pel carrer i els mateixos veïns podran 
gaudir-ne i fer-se preguntes sobre els seus possibles significats o qui 
interpel·la. Aquests actes comunicatius resultants es convertiran en 
petites accions de resistència del present, tot imaginant un altre futur.

S’utilitza la deformació del text com a paral·lelisme amb la situació 
actual, en què la realitat que coneixíem ha canviat fins a un punt 
gairebé irreconeixible i, ara, allò que donàvem per segur ha mutat i hem 
d’aprendre a adaptar-nos al nou entorn. Així, es planteja una relació 
elàstica amb l’espectador, el qual s’haurà d’aturar per desxifrar el que hi 
diu, ja que a primer cop d’ull la majoria de frases no són llegibles. Així, 
s’obliga a una lectura més pausada i reflexiva que es desmarca dels 
grans cartells publicitaris, que cerquen tot el contrari, un consum ràpid, 
involuntari i automàtic. 

___
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