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El TEL-Team 2022 de la ETSAB-UPC ha estat convidat a participar en el festival Jardins de Llum de Manresa i presentarà 
dues instal·lacions immersives que volen mostrar el renaixement de la societat després de la pandèmia, la capacitat de cada 
persona de recuperar la seva llibertat i enfrontar-se novament al mon.  

 

INSTAL·LACIO  Tree of Life l´Arbre de la vida 

La instal·lació Tree of life mostra un bosc profund on neix l’arbre de la vida, envoltat d’una llum espiritual que simbolitza les 
ànimes dels que han marxat i on el seu batec es alimentat amb l’ofrena dels desitjos mes personals de tots els que arriben a 
ell.  

Com els arbres que s’adapten al seu entorn, nosaltres desenvolupem noves capacitats per superar l’adversitat, creixent i 
aprenent de tot. Renaixerem, però tots i cadascun de nosaltres a amb una versió millor.  

Construïm una nova societat on els aplaudiments no siguin només anècdotes dels llargs dies de confinament que encara 
ressonen als nostres caps. Que ens animin a crear un mon millor, a seguir ajudant-nos i a no perdre l’empatia i l’escalfor 
d’aquells dies. Que  el nostre egoisme per l’anhel de llibertat no esborri dels nostres pensaments les dures imatges dels que 
van perdre la vida en absoluta soledat sense ser escoltats... 

Tots els que arribem a l’arbre de la vida escriurem un desig que l’ompliran de fulles fent-lo ressorgir brillant i lliure per 
construir un nou mon. 

 

INSTAL·LACIO  The heartbeat of the deep   (El batec de les profunditats) 

Una gran gota d’aigua omple l’espai central de la sala, al seu voltant ones vibrants acompanyen als  visitants que caminen 
entre les llums i els reflexos de l’aigua acompanyats de sons marins i on el remor del batec de les profunditats els farà 
acostar-se lentament fins a descobrir l’arbre de la vida. 

El camí per arribar a l’arbre de la vida no es senzill, primer cal que els visitants recorrin l’espai entre aigües que els 
submergirà en profunds pensaments, en reflexions íntimes i desitjos. El batec de les profunditats i els sorolls del bosc els 
portaran lentament fins al bosc profund on descobriran l’arbre de la vida. 
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