


TAU
LA CIUTAT I EL DAIMON

ARGUMENT
Tau és, alhora, una ficció sobre esperits que viuen amb nosaltres, un documental sobre el pas del temps a 
una ciutat i un retrat de la cultura tradicional catalana de carrer.

SINOPSI

Un ésser immaterial es passeja pels carrers d'una petita ciutat portuària. Movent-se a través dels sentiments, 
dels somnis i de l'imaginari humà, es dedicarà a buscar el seu doble entre els habitants de la localitat.

Tau és un documental-ficció, un retrat del pas d'un any, 2003, a una ciutat, Tarragona, des de l'òptica d'un 
daimon que habita un món paral·lel i alhora proper al nostre. El relat es situa al límit entre el món 
contemporani i el món ancestral dels mites, els esperits i els daimons. El film explora també la cultura popular 
i els seus arquetips, i com aquests manifesten l'etern conflicte entre estructures centralitzades i 
descentralitzades, entre piràmides i xarxes.

FITXA
Títol:Tau, la ciutat i el daimon
Director: Gerard Gil
Producció: La Ferida Produccions, Tarragona, 2003-2017
Música: Don Simon y Telefunken, Klimperei, Pupille, Gerard Gil
Durada: 120 min.
Format original: DVCam
Format de projecció: HD, 5.1 surround





UN ESPAI I DOS TEMPS
Les imatges del film són totalment documentals, sense intervenció alguna d'actors o escenificacions, resultant 
en un document veraç i exhaustiu d'una ciutat i un temps concret. D'altra banda, si bé les imatges de Tau 
parlen des d'un passat recent, l'esperit narrador de la història ho fa des d'una perspectiva completament aliena
a la de la nostra època: una òptica ancestral que es remonta a la Grècia i Roma antigues. Es tracta d'una veu
reminiscent d'altres temps, de quan els sentiments humans estaven habitats per esperits, de quan els somnis 
eren veritats comunicades des d'altres móns i el temps un teló que es podia estripar per mirar més enllà. El 
daimon de la nostra història es troba abocat al nostre món cientifista i racionalista i s'adona que les coses han
canviat i que cada cop hi ha menys lloc per als seus.

DAIMONS
DaImon, del grec δαίμων , és un terme llatí usat en la mitologia i filosofia antigues que es refereix a una certa
classe d'éssers immaterials. Poden trobar-se referències als daimons en nombrosos autors clàssics tals com 
Homer o Plató. Encara que la paraula dimoni deriva de la mateixa arrel, els daimons no són necessàriament 
malevolents i, d'acord amb el testimoni de la sacerdotissa Diòtima al Simposi de Plató, fins i tot l'Amor mateix 
(Eros, Cupid) pot considerar-se un daimon.

PIRÀMIDES CONTRA XARXES
Un dels eixos del film és el conflicte entre estructures jeràrquiques i estructures horitzontals, entre centralització
i descentralització, entre piràmides i xarxes, entre reis i ciutadans. La mirada alògena del narrador fa evidents 
algunes de les actituds mentals basades en la jerarquia que s'amaguen en la cultura popular. Concretament, la
pel·lícula elabora sobre les figures del “rei” o la “reina” presents implícitament en nombroses festes i costums, 
simbologies profundament arrelades en molts aspectes de la societat que van molt més enllà de la monarquia 
en el seu sentit polític i que rarament son assenyalats.



CINEMA URBÀ
Tau forma part de la tradició cinematogràfica del retrat urbà, un gènere amb antecedents escassos però molt 
estimables. Alguns referents il·lustres en aquesta tradició serien el Moscou retratat per Dziga Vertov a L'home 
de la càmera, Berlín, simfonia d'una ciutat, de Walter Ruttmann, À propos de Nice, de Jean Vigo, My 
Winnipeg de Guy Maddin, Vernon, Florida d'Errol Morris, Tokyo-Ga, de Wim Wenders, el Tríptico Elemental 
de España de José Val del Omar i tants altres films en els que la vida urbana ocupa el centre d'un retrat 
coral.

Tau és, doncs, inevitablement, un retrat de la cultura popular en una ciutat catalana a començaments del segle
XXI: celebracions religioses i paganes, Nadal, Carnaval, Setmana Santa, Sant Jordi, Tots Sants, els castells, 
la castanyada, les Festes Majors, etc. però des d'una òptica molt diferent a la que les postals i els mitjans els 
agrada mostrar. 

EL MÓN DEL MIG
Un altre dels elements centrals del film és El Món del Mig, el món habitat pels daimons i pels éssers 
imaginaris. Aquest món no és una invenció del film sinó d'un component essencial del pensament antic que 
entronca amb nombroses tradicions, des del Món de les Idees de Plató o Plotí a l'Inconscient col·lectiu de 
Jung, passant pel Mundus Imaginalis de Corbin, el Pla Eteri o l'Akasha dels mags i els teòsofs, el regne de 
Fantasia de Michael Ende, l'hiperespai de la psicodèlia i un llarg etcètera. Sigui com sigui, descriure com 
aquest món interactua amb el nostre sembla ser un dels temes preferits del narrador.



LA BAIXA DEFINICIÓ HA MORT, VISCA LA BAIXA DEFINICIÓ! 
Tau, està rodada íntegrament en DVcam, el format de vídeo standard el 2003, l'any que es va iniciar el 
projecte. El 2017, l'any de la seva finalització, aquest és ja un format audiovisual retro. Aquest marcador 
temporal ens retorna, en el pla estètic, a un terreny diferent de l'imperant actualment: una lleugera pàtina 
d'irrealitat que ha desaparegut dels formats HD d'alta definició (2K i 4K no són més que avanços en aquesta 
progressió vers l'hiperrealisme de la imatge). Aquesta característica dels formats DV ha estat explotada 
creativament per directors com Lars Von Trier, Thomas Vinterberg o David Lynch. En aquest cas, l'atípica 
extensió del procés de filmació de Tau ens obliga accidentalment a reviure una estètica ja en vies d'extinció, 
un format que obvia el detall en favor del conjunt, més proper a l'abstracció i, si bé casualment, idòni per a la 
narració que ens ocupa.

TAU
La lletra grega Tau és un símbol que s'usa en contextos molt diversos. Pel que fa als més directament 
relacionats amb el film, Tau s'usa habitualment per representar la ciutat de Tarragona i la seva patrona Tecla. 
L'efecte Tau és també el nom d'una il·lusió perceptual que distorsiona la percepció de l'espai modificant la 
percepció del temps, una idea molt present en la pel·lícula. 

A banda, Tau és també un símbol religiós franciscà, un símbol de la creu, el nom d'un esperit en la mitologia 
Guaraní, el nom de vàries partícules elementals i una proteïna, el topònim de diverses poblacions arreu del 
món, l'abreviatura astronòmica per la constel·lació Taure i un projecte de vehicle espaial, entre d'altres.



NOTA DEL DIRECTOR
La idea del film va sorgir en l'època que treballava de càmera per a televisió. Sovint anava a filmar per a un 
programa determinat, de vegades un concurs, de vegades un noticiari o un programa cultural, i, gairebé 
sempre, mentre filmava aquestes imatges d'encàrrec, en veia d'altres al meu voltant molt més interessants que
les que havia de captar per obligació laboral. Aviat vaig adonar-me que aquell no era un fet excepcional, sinó 
que, simplement, quan passes prou temps filmant, dona igual on estiguis, si tens paciència, les imatges 
valuoses acaben per presentar-se. Recordo a Victor Erice dient “Hay cosas que el tiempo no te da si no 
sabes esperar”. Tan aviat com vaig tenir una càmera em vaig decidir a posar en pràctica aquesta suposició i, 
poc a poc, se'm va anar fent manifesta la voluntat de fer un film sobre la meva ciutat. Necessitava un punt de 
partida, així que em vaig proposar capturar en imatges el cicle d'un any.

Vaig aplicar a un parell de subvencions, sense èxit, però igualment anava filmant, sortint regularment al carrer 
amb la càmera a buscar les imatges que la realitat oferia. La manca de suport i la necessitat de compatibilitzar
amb altres feines va fer que necessités diversos anys per capturar el calendari complert. El projecte va estar 
obert durant molt temps, però progressivament anava filmant menys. Finalment, el 2017, revisant el material al 
cap de molt temps de tenir-lo abandonat, em vaig adonar que les imatges es veien antigues, que la ciutat 
havia canviat i que la tecnologia també; que la meva vella càmera ja no funcionava i més valia que m'afanyés 
a capturar totes aquelles imatges guardades en cintes si no volia que desapareguéssin en l'abocador dels 
projectes abandonats i les tecnologies obsoletes.

Una imatge diu molt sobre una mirada, i això és veritat tant en relació als creadors com als espectadors. 
Sento les imatges d'aquest film com un procés molt personal (per molt que estigués posseït pel daimon en 
filmar-les) i recordo perfectament la sensació de total fusió amb el present experimentada amb cadascuna 
d'elles. Pel que fa al text, diré que me'l va dictar senceret el daimon protagonista després d'una lectura de les 
Ennèades de Plotí. Resulta complicat dir si tenim idees o les idees ens tenen a nosaltres. De vegades penso 
que l'esperit del film m'ha abandonat i el trobo a faltar, però en altres ocasions no estic segur d'on acaben els 
meus pensaments i on comencen els del daimon.

Gerard Gil 
24 de març de 2017





LA FERIDA PRODUCCIONS
La Ferida és una productora amb seu a Tarragona. Va ser fundada el 2005 per David Fernández, Blai Mesa i
Gerard Gil. Els seus treballs cobreixen un ampli espectre en els àmbits de l'art, la cultura i la història 
contemporània. Des de llargmetratges de ficció, documentals i peces experimentals fins instal·lacions per 
museus o festivals musicals. La filosofia de la Ferida sempre ha estat mantenir la part tècnica simple i prendre
riscs en l'aspecte creatiu.

LA FERIDA PRODUCCIONS 
Mallorca 3, 4th 3rd , 43001 Tarragona (SPAIN) 

Ph. (+34) 676 238 820 info@laferida.com

GERARD GIL 
Gerard Gil (Tarragona 1976) ha treballat com a càmera, realitzador i muntador per a diversos mitjans (Btv, 
TV3, Mediapro, Menta…) i com a guionista cinematogràfic en col·laboració amb J. A. Salgot. El 2005 crea la 
productora La Ferida, de la que sorgiran diverses peces experimentals i documentals entre les que destaca 
Cirlot, la mirada de Bronwyn (1er premi internacional Romà Gubern de cinema d’assaig 2005) I Maya Deren, 
Take Zero (IRFF 2012). Les seves peces de video-creació s'han exhibit en països dels cinc continets. Com a 
músic, ha tocat en bandes com Zul, Pupille, H de Casa o Don Simón y Telefunken i ha composat nombroses 
bandes sonores per llargmetrarges, entre elles Los Condenados (Millor Film Cuenca, Ecuador, 2009), Los 
Pasos Dobles (Concha de Oro San Sebastián 2011), o La Propera Pell (Millor film Gaudí 2017), totes d'Isaki 
Lacuesta i Isa Campo, i també per documentals com Qatar, the race (2008) o Love and Sacrifice (2017) 
d'Alba Sotorra.

http://gerardgil.com 
https://gerardgil.bandcamp.com

http://gerardgil.com/
https://gerardgil.bandcamp.com/


FILMOGRAFIA SELECTA

(Com director i muntador)
El Ritual (2017) (en procés)
Tau, la ciutat i el Daimon (2017)
Wargames (co-muntador, dirigida per Alba Sotorra, 2016)
Eros i Psique (2015)
Quietud (2015)
Cirlot, la mirada de Bronwyn (2005) 
Maya Deren, Take Zero (co-dirigida amb Jaime Ballada, 2002-2012) 
La Casa de la Fuerza  d'Angélica Liddell (co-dirigida amb David Fernández, 2010) 
Gloria (co-dirigida amb David Fernández, 2009) 
Cristalls (2009) 
Adagio (co-dirigit amb David Fernández, 2008) 
Unveiled Views (editor, directed by Alba Sotorra, 2008) 
Miralls (2005) 
Cruces (2005) 
Al final de la Via (co-dirigit amb Eva Moreno, 2004) 

(Com a músic) 
Love and Sacrifice (Alba Sotorra 2017)
Tau, la ciutat i el daimon (Gerard Gil, 2017)
La Propera Pell (Isaki Lacuesta 2017)
Los Pasos Dobles (Isaki Lacuesta, 2011) 
Qatar, the race (Alba Sotorra, 2011) 
Nocturno (Eva Moreno, Gerard Gil, 2010 ) 
Los Condenados (Isaki Lacuesta, 2009) 
Cristalls (Gerard Gil, 2009) 
Mars on Earth (Isaki Lacuesta, 2007) 
Traces - Frederic Amat (Isaki Lacuesta, 2007) 
Miralls (Gerard Gil, 2005) 
Al final de la via (Gerard Gil, 2005)


