
CARTOGRAFIES DEL CONTRAST

La Nave Va entén el teatre com a procés d’aprenentatge i trans-
formació social, Dear Hunter treballa des d’una pràctica de 
recerca cartopològica, produint mapes alternatius i Idensitat 
experimenta interaccions entre l’art i els espais socials. Tots 
tres, des de la seva pràctica artística, us volen convidar a un 
passeig per activar l’escolta des de maneres diverses. 
En aquestes pàgines trobareu un mapa del carrer Gran de Sant 
Andreu com a eix central de totes les interseccions. D’aquest 
carrer, que uneix el barri de Sant Andreu amb el centre de la 
ciutat de Barcelona, sorgeixen altres localitzacions, i cadas-
cuna d’aquestes està acompanyada d’un àudio que trobareu 
a través del QR corresponent.
Els audios que escoltareu són els sons dels espais socials, la 
memòria col·lectiva, les veus locals, l’imaginari urbà, o la pre-
sencia del propi cos a l’espai. Coneixereu, a partir de diverses 
veus, llocs que s’amaguen al territori, i que al caminar ens di-
buixen un paisatge ficcionat.

Cartografies del contrast és un  
recorregut sonor.
Un caminar entre diverses veus.
Un escoltar l’espai.
Un posar el cos al mig del paisatge.
Una conversa.



Cartografies del contrast és mirar  
coses que altres vegades no mires. 
Un caminar sense por. 
Un deixar-te sorprendre. 
Una interacció amb els espais i les  
persones des d’un altre lloc que no  
sigui la productivitat o el consumisme. 
Un caminar sense estructura.

Cartografies del contrast és un  
recorregut sonor. 
Un caminar sense direcció. 
Una deriva, no una ruta. 
Un passejar per arribar a un lloc,  
però no sabent el camí. 
Un deixar- se anar.



Cartografies del contrast és un  
caminar sense moltes pautes. 
Un sentir les veus dels carrers. 
Un sentir moviments, gestos i mirades. 
Un temps per estar al lloc i fluir en  
el moment present. 
Un temps per observar, escoltar  
i recordar.
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APUNTS DE LA DERIVA





4. PLAÇA COMERÇ

1. VIA FAVÈNCIA I CARRETERA DE RIBES



7. PARQUE DE LA PEGASO

As Dear Hunter, we make maps of plac-
es and their daily life. We try to under-
stand them and for that we participate 
in them, mostly for a couple of months. 
This is what we do in Sant Andreu, too: 
living here for two months and map-
ping the district during our stay. We’re 
here for four weeks now, in the middle 
of the research process, and drawn 
towards the long and old ongoing 
street, leading from Barcelona to Sant 
Andreu and beyond. This street has 
many different atmospheres and con-
tains many different identities. As such 
it might represent Sant Andreu district 
and its diversity maybe more than you 
would say in the first place.

For Cartografies del contrast, we high-
light three locations along this road 
(and will add more in the upcoming 
weeks). Although they are literally in 
line with each other, they cannot be 
more different regarding history, ap-
propriation, spatial quality and use. 
There’s much more interesting places 
to find if you look close enough, but 
these are the ones we wanted to share 
with you after four weeks of living in the 
neighbourhood.



6. CARRER DOCTOR SANTPONÇ3. ENMASA

ENMASA. EMPRESA NACIONAL DE MOTORES 
DE AVIACIÓN SA. Robert Terradas i Via.  Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, 
ETSAB. Fernanda Agostini Martini.

Article de Meritxell Casadesus, Nelida Celma, 
Yolanda Esteve, Yolanda Serrano. ELS REFUGIS 
DE SANT ANDREU DURANT LA GUERRA CIVIL 
(1936-39).



La percepció a través del moviment.
“El moviment és vida” Quina vida té la 
plaça en aquest moment, observant 
els moviments?
En aquesta parada et proposem que 
posis atenció en com poden variar les 
teves percepcions quan et mous a rit-
mes diferents. 

La Mirada és la suma de diferents mi-
rades separades.

“Los sonidos son la representación  
del alma de un lugar.”

“Los colores y las formas son la represen- 
tación de las emociones de un lugar.”

“Los movimientos son la representación  
de la vida de un lugar.”

5. PLAÇA MERCADAL 2. PLAÇA CASA BLOC

1. Et convidem que circulis tota la 
plaça amb la necessitat de recór-
rer-la amb el mínim temps, però 
sense córrer. És a dir, camina de 
pressa!
Quan hagis acabat, pren-te uns 
minuts per veure com t’has sentit 
i apunta el que has observat de la 
plaça.
2. A continuació et convidem que 
facis el mateix però ara caminant 
el més lentament que puguis, 
sentint i escoltant però sense dei-
xar de moure’t. 
Quan hagis acabat, pren-te uns 
minuts per veure com t’has sentit 
i apunta el que has observat de la 
plaça.
3. Sobre les dues experiències et 
volíem preguntar el següent:

Han estat diferent les teves per-
cepcions del lloc? 
Com ha influenciat el canvi de  
ritme a la teva forma d’observar?

1. Recórrer la plaça i observa-la 
lliurament.
2. Ara tria un focus d’observació:

Focus 1: observaré les formes i 
els colors de la plaça.
Focus 2: observaré el so (busca  
la manera de fer-ho amb els 
ulls tancats sempre que sigui 
possible).
Focus 3: observaré el movi-
ment (tot allò que es mou).

3. Torna a transitar per la plaça po-
sant l’atenció en el focus d’obser-
vació escollit. Durant la passejada 
per la plaça tria 3 punts diferents 
on aturar-te. Per cada punt triat 
busca una alçada i una posició 
corporal diferent. 
4. Escriu o grava en un àudio el 
que t’ha passat

Com t’has sentit? Has desco-
bert alguna cosa?
En que consideres que ha can-
viat la teva percepció de la pla-
ça quan has posat l’atenció en 
una forma de mirar concreta?
Què es pot aprendre de l’ex-
periència?



Si vols compartir material fet 
durant el recorregut amb  
nosaltres, ho pots fer aquí:
idensitat@idensitat.net
@idensitat o @lanavevateatre 
a Instagram.
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Les aplicacions següents corresponen a formes  
d'identificació corporativa del Departament de Cultura 
amb tipografies de cossos 8 i 12 en composició 
horitzontal i centrada, i també en composició vertical 
només per a aquells casos en què l'espai ho requereixi.

Podeu consultar la normativa en el manual, disponible 
en línia a: 
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/identitat-visual


