
CARTOGRAFIES SONORES 
EN TRÀNSIT

En aquest fragment sonor #3, volem 
tractar sobre els diferents mitjans que 
existeixen o han existit per a comuni-
car les experiències viscudes al migrar. 
Múltiples són les formes per a mante-
nir els llaços malgrat la distància i totes 
amb la intenció de vèncer-la. De quina 
forma un missatge travessa els territo-
ris i la mar per a arribar al seu destina-
tari? Què comptem? Des que escrivim 
una carta fins que arriba a la bústia pot 
trigar dies, mesos a arribar i ens recor-
dem de la distància que ens separa. A 
dia d’avui, la telefonia ens permet en-

Fragments sonors 

et convidem a participar manant els teus audios. Et proposem qüestions que puguin 
orientar el teu enregistrament o el so que vulguis compartir:

POTS COMPARTIR...

PER A LA REALITZACIÓ D’AQUEST  
FRAGMENT SONOR...

...RELATS  
I VEUS:  

Experiències teves o de persones 
pròximes

Relats que es teixeixen en diàleg o 
conversa

Fragments de poemes, textos o històries 
que t’agradaria compartir

...SONS DEL  
QUOTIDIÀ:  

Per exemple, l’arribada d’un missatge, 

el so d’un bolígraf escrivint, 

el so del telèfon cridant o en teclejar, 

un àudio que vulguis compartir

Els àudios poden enviar-se fins al 30 de gener de 2023 a:
WhatsApp a:  +34686138814 o al correu:  saberesmigrantes2021@gmail.com

viar i rebre àudios o missatges instan-
tàniament. Aquesta immediatesa ens 
permet estar més prop dels nostres? 
Què poder, quin pes tenen els missat-
ges deixats per una veu, unes parau-
les escrites, unes imatges, que van de 
boca en boca. Com estem presents 
comptant el nostre dia a dia des d’un 
altre lloc? Volem reflexionar sobre les 
nostres comunicacions lluny de la nos-
tra casa. I si existeixen altres formes de 
comunicació que ens permetessin sen-
tir-nos més prop dels éssers estimats…
que encara queden per explorar?

#3 Bústia de veu Quines són les 
formes que uses 
per a comunicar-te 
en el teu dia a dia?

Si no utilitzessis 
el telèfon, com et 
comunicaries amb 
els teus éssers 
estimats?

Has escrit alguna 
vegada una carta 
o postal? Quins 
records tens de 
l’última i a qui la 
vas escriure?

Quines altres 
formes de 
comunicació 
inventaries per 
a escurçar la 
distància?
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