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D'ALLÒ QUE NO ES DIU DE L'AVANTGUARDA.
DEL RIURE I DEL MARAVELLÓS EN LA POESIA  

FANTASTICA DE J. V. FOIX: CUBISME, DADAISME
I SUPERREALISME ANTUSURREALISTA

(Ramon Salvo Torres)

DESVIACIONS és una creació conjunta de l'artista visual Quim Domene i el 
vídeo creador Norbe Fernàndez.

A partir del llibre No pesquis mai amb els ormeigs d'un altre del poeta J.V. 
Foix, s'ha creat un poema visual animat.

Quim Domene ha creat uns dibuixos i collages inspirats en la poesia 
fantàstica de J. V. Foix i Norbe Fernàndez els ha dotat d'animació, a partir de
diferents tècniques de vídeo i tractament digital de les imatges.

Encara que el treball parteix de dues disciplines aparentment oposades, com 
és la tècnica més tradicional del dibuix i la més innovadora com és l'imatge 
digital, el resultat es totalment unitari.

També hi juga un paper fonamental la música, que es la que marca el ritme i 
el temps de l'evolució de les seqüencies. 



Les projeccions es fan damunt un mural amb els dibuixos i collages, seguin 

El mural bimensional de fusta està composat de 4 plafons conjuntats, que fan
un mòdul de:
240 x 480 cm
En cada costat del mural hi han objectes tridimensionals que ocupen 100 cm 
en cada part. El total de l'obra ocupa:
240 x 680 cm

Els dos projectors  estan situats a una distancia màxima de 5 metres del 
plafó, depenent de la qualitat dels aparells. També consta de dos altaveus 
sincronitzats amb les imatges.

Cada projecció dura 8 minuts i es dispara desde un ordinador i un programa 
mapping, de manera que el contingut sempre funciona en loop.

L'obra està pensada per un espai interior i nomes cal posar en marxa els 
aparells de projecció des de un ordinador.
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