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Aquesta publicació recull el treball de diversos creadors i investigadors que han participat de formes 
diferents en activitats desenvolupades per Idensitat. 
Idensitat és un projecte d’art que investiga sobre les maneres d’incidir en l’àmbit de l’espai públic a 
través de propostes creatives en relació al lloc i al territori des de la dimensió física i l’articulació social. 
Constitueix una plataforma de producció i investigació en xarxa, en l’àmbit de l’artístic, on experimen-
tar noves formes d’implicació i interacció en l’espai social. Implica a nombrosos autors, de manera 
individual o col·lectiva, per generar situacions o estructures que activin projectes que, explícitament, 
han de dialogar amb l’entorn i la complexitat social en una determinada temàtica o conjuntura.

 iD Barri
iD Barri és un projecte que actua com a observatori del territori i com a laboratori per al desenvolupa-
ment de processos creatius que es connecten amb determinades activitats socials ultralocals, això és, 
en microcontextes específics que formen part de diferents concentracions urbanes contemporànies. 
el projecte persegueix estimular la creació col·lectiva i l’intercanvi cultural com a possibilitat del des-
envolupament i transformació del territori, a través de processos creatius impulsats per la relació entre 
accions educatives, les pràctiques artístiques i l’espai social local. Forma part del seu procés, analitzar 
per entendre les dinàmiques de l’espai, visualitzar per interpretar les articulacions diverses que operen 
en els llocs, projectar per traçar noves dinàmiques productives, col·laborar per potenciar i multiplicar 
les capacitats creatives a partir d’una acció en xarxa. el projecte s’estructura en dues fases en relació 
amb l’espai: una de caràcter pedagògic, articulada a partir de tallers de projectes amb processos 
d’immersió en el context, discussió i tutorització, i una altra de caràcter experimental, basada en la pro-
ducció, entesa com a desenvolupament del treball  plantejat en la primera fase, incorporant elements 
de comunicació i visualització.
iD Barri busca integrar els processos artístics en altres processos socials, busca la transdisciplinari-
etat, la participació social, les fissures per generar oportunitats de crear a través de metodologies 
col·lectives i noves referències al territori en el qual planteja la seva actuació. Tots aquests elements 
han estat treballats o assajats de diferents formes a Idensitat a partir de projectes que hi han parti-
cipat a través d’una convocatòria pública o mitjançant invitació. iD Barri persegueix la producció de 
projectes a partir d’un procés pedagògic: s’organitza un taller temàtic vinculat a un territori concret; 
és dirigit per un grup de persones convidades en funció dels àmbits de treball; es complementa amb 
la participació puntual d’una sèrie d’experts que aporten coneixement específic sobre el lloc i el 
tema; es desenvolupen diversos projectes tutoritzats o acompanyats en el si del taller i finalitza amb la 
implementació o realització d’algun d’ells. Aquesta última fase és la més complexa ja que depèn de la 
qualitat dels projectes i de la idoneïtat o oportunitat de la seva realització. Fins al moment s’ha dut a la 
pràctica en diversos llocs sota el subtítol Creativitat social, acció col·lectiva i pràctiques artístiques i ha 
perseguit posar en relació la creativitat latent en un context determinat que, en conjunció amb l’impuls 
de certes pràctiques artístiques, permetin articular accions de caràcter col·lectiu, és a dir, organitzades 
des del col·lectiu o que reverteixin en un àmbit col·lectiu.
el primer iD Barri organitzat per Idensitat es va realitzar al novembre de 2009 dividit en dues parts, una 
en la població de Calaf prenent com a elements d’anàlisis les petites i mitges ciutats, i una altra a Bar-
celona, analitzant projectes i intervencions en el context urbà, relacionant-ho amb la transformació de 
la ciutat i els moviments socials. iD Barri Calaf 1 va consistir en un taller de projectes impartit per Josep-
Maria Martín per a la conversió i ús temporal d’espais abandonats com a conseqüència de la crisi en el 
sector de la construcció. Posteriorment es va realitzar un seminari en el qual es van analitzar diversos 
projectes vinculats a la transformació urbanística i social de les petites poblacions. iD Barri Barcelona2 
es va realitzar sobre el barri del Raval i va tenir com a centre d’operacions l’espai de la Capella. es va 
organitzar un seminari internacional amb la finalitat d’intercanviar experiències, projectes, estudis i 
compartir desitjos d’introduir canvis pel que fa a les institucions, les polítiques i les dinàmiques que 
afecten a la ciutat o parcel·les de ciutat. La trobada va reunir a un públic nombrós i va comptar amb la 
participació de ponents procedents de diversos països que, de manera individual o en representació 
de col·lectius, van proposar mecanismes de treball i d’acció als barris. es van entrecreuar diferents 
mirades, des de l’art, l’arquitectura, la dinamització social, l’antropologia o l’activisme. es van realitzar 
tallers impartits pels col·lectius KUnSTrePUBLIK i Traces of Autism que van treballar en diferents barris 

1 iD Barri Calaf es va realitzar en dos temps, el primer del 29 de juny al 3 de juliol de 2009 amb el projecte 
Hivernaclecultural de Josep-Maria Martín i el segon els dies 14 i 15 de novembre de 2009 amb un seminari que va comptar 
amb la participació de Gaspar Maza, AMASTÉ, Marta Ricart, Casal de Calaf, Josep-Maria Martín, LUL (Landscape Urbanism 
Labs), Josep Puigpelat, Plataforma Tenim un Problema, Oriol Nel·lo, Francesc Muñoz, Joan Caballol.

2 iD Barri Barcelona es va realitzar del 27 de novembre al 4 de desembre de 2009 en La Capella. Va comptar 
amb la participació de Hans D.Christ, Iris Dressler, Daniel G. Andújar, Jordi Vidal, Basurama, Santiago Cirugeda, Martín di 
Peco, sin|studio, Traces of Autism, Martí Peran, Francesca Comisso, Paola di Bello, Viviana Bravo, KUNSTrePUBLIK, Gary W. 
McDonogh, Fadhila Mammar, José Luis Oyón i Montserrat Santolino. El seminari realitzat a Barcelona i el realitzat a Calaf 
van ser dirigits per Gaspar Maza i Ramon Parramon.
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IDENSITAT, en col·laboració amb la Unió d'Entitats de la Marina obre una convocatòria per participar al taller Informació + Dades 

impartit pel col·lectiu Hackitectura [José Pérez de Lama, Sergio Moreno Páez, Pablo de Soto, Laura Hernández Andrade, Jaime Díez Honrado, Ale González].

Amb la participació de Núria Burguillos, Xavi Camino, Connectats [Carlos Piegari, Diego Salazar, Alberto Jordán, Sibila Estruch, Sebastian Orellana, Lady, Toni Gassó], 

Francesc Magrinyà, Oriol Granados (Centre Estudis Montjuic), Martí Peran, Elisenda Tomàs, Mireia Tortades.

iD  BARRI  BCN

LA MARINA

22-27 DE NOVEMBRE

TALLER DE PROJECTES 

“ INFORMACIÓ+DADES”

BARRIS CAN CLOS I  SANT CRISTÒFOL (LA SEAT)

iD BARRI  ÉS UN PROJECTE QUE ACTUA COM A OBSERVATORI  DEL TERRITORI  I  COM A LABORATORI  

PER A ESTIMULAR LA CREACIÓ COL.LECTIVA I  L’ INTERCANVI  CULTURAL COM A POSSIBILITAT DEL 

DESENVOLUPAMENT I  TRANSFORMACIÓ DEL LLOC,  A TRAVÉS DE PROCESSOS CREATIUS IMPULSATS 

PER LA RELACIÓ ENTRE LES PRÀCTIQUES ARTÍSTIQUES I  L’ESPAI  SOCIAL LOCAL.  
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de Barcelona realitzant propostes específiques orientades a posar en relació l’exploració del territori, 
l’anàlisi de l’espai amb l’activisme sociocultural i la participació. A l’octubre de 2010, es va realitzar iD 
Bairro SP 3 als barris de Santo Amaro i Bom Retiro de la ciutat de São Paulo. es va organitzar un taller 
col·lectiu impartit per Pablo españa [democracia], domènec, Col·lectiu eIA - experiência Imersiva Am-
biental, Col·lectiu Imargem, Lilian Amaral [Museu Aberto], Ramon Parramon [Idensitat] i Fadilha Mam-
mar. el taller es va plantejar sota les accions de mapejar, explorar, visualitzar i activar processos i micro-
projectes basats en la reversibilitat entre les propostes i els territoris. Al novembre de 2010 va tenir lloc 
iD Barri BCN [La Marina]4 al barri de la Marina de Barcelona amb un taller impartit per Hackitectura.net 
combinant l’exploració del territori, la cartografia crítica, la visualització de dades, el tractament de la 
informació i la construcció col·lectiva a partir de narratives i dades referides a aquest context. 
en el moment de l’edició d’aquesta publicació, s’està desenvolupant un dels projectes activats des del 
taller inicial.
Aquest text a manera de pròleg no persegueix avançar els projectes i temàtiques específiques que es 
tracten en aquest volum, però sí introduir alguns dels plantejaments conceptuals que Idensitat treballa 
des de fa més d’una dècada i en els quals es pretén posar en tensió factors de caràcter ultralocal amb 
la hiperglobalizació mitjançant la relació entre les pràctiques artístiques, la ciutat i l’espai social. La pu-
blicació se centra de forma específica entorn d’iD Barri, un projecte impulsat des d’Idensitat l’any 2009 
per a l’activació de processos creatius formulats a partir de la relació entre activitats pedagògiques i 
la intervenció en contextos delimitats -barris, zones, emplaçaments concrets, petites poblacions, etc.- 
sempre que formin part d’un reticle urbà més o menys densament habitat.

Produccions locals, conseqüències globals
“el risc és el patró perceptiu i intel·lectual que mobilitza una societat enfrontada a la construcció d’un 
futur obert, pla d’inseguretats i obstacles, una societat que ja no està determinada per la religió, la 
tradició o la submissió a la naturalesa i que tampoc creu en efectes redemptors de les utopies”5. 
La relació entre risc i catàstrofe ha estat tractada per Ulrich Beck en el seu llibre La sociedad del ries-
go mundial, una revisió actualitzada i ampliada de Sociedad del riesgo, publicat en 1986 per aquest 
sociòleg. Sota la perspectiva de la realitat contemporània, els riscos de fa 20 anys semblen molt més 
domèstics davant l’actual panorama d’inseguretats que amenacen a la societat. La tendència a la glo-
balització  dels riscos, les nombroses investigacions posteriors que des de diverses disciplines han sor-
git sobre el tema i els esdeveniments mundials ocorreguts en aquest període de temps han contribuït 
a la proposta d’aquest nou treball en el qual l’autor aprofundeix sobre l’escenificació del risc i la seva 
anàlisi com a anticipació de la catàstrofe. els nous riscos als quals es refereix en ambdues publicacions 
són els apareguts en la segona meitat del segle xx: les crisis ecològiques, el desmantellament de la 
societat del benestar, la crisi derivada del capitalisme especulatiu, la precarietat i falta de treball, el 
terrorisme internacional, etc. Tots aquests riscos que ha aflorat en aquesta època recent són l’altre cara 
de la moneda, segons l’autor, dels èxits i els assoliments de la ciència, la indústria, els avanços tecno-
lògics que amb la “cosmopolitització” o “modernització pluridimensional” adquireixen una presència 
que va més enllà dels estats, “ens confronten amb l’altre, aparentment exclòs, abaten fronteres i barre-
gen a propis i estranys”6. 
L’escenificació del risc global té per objectiu que la societat sigui conscient dels perills i la inseguretat 
que afecta a tot el planeta i persegueix anticipar-se i fer previsible l’imprevisible establint els mecanis-
mes per poder prevenir les catàstrofes. La producció és local, les conseqüències són globals; cap país 
pot viure al marge dels altres. L’univers tecnocientífic ha contribuït de manera clau a aquesta dissolució 
de fronteres en relació amb la cultura global en diversos dels àmbits ja sigui el mercat, la comunicació 
o els signes. La irrupció planetària de la tècnica afecta a totes les esferes de la vida. L’emmagatzematge 
i processat de la informació juntament amb la difusió a través de les xarxes electròniques fan que gran 
part de la nostra quotidianitat estigui vinculada a aquest flux global. Mentre que d’una banda, la tec-
nologia ha format part de les utopies positivistes de progrés -que hi veien la panacea per resoldre els 
grans mals socials- d’altra banda, la hipertecnificació i l’hiperconsumisme que ha comportat el progrés 
han introduït les causes que apunten cap a aquest estat d’alarma permanent. Aquesta situació força 

3 iD Bairro SP.01 va tindre lloc del 13 al 17 d’octubre de 2010 en São Paulo amb la col·laboració del Centro 
Cultural de España en São Paulo. Es van realitzar un taller i un seminari que van comptar amb la participació de: Rita Alves, 
Lilian Amaral, Viviana Bravo, André Costa, Rogerio da Costa, Renato Cymbalista, Democracia, Domènec, Colectivo EIA – 
Experiência Imersiva Ambiental, Colectivo Imargem, Jamac, Fadhila Mammar i Ramon Parramon.

4 iD Barri BCN [La Marina]|Informació + Dades es va realitzar entre el 22 i 27 de novembre de 2011 impartit pel 
col·lectiu Hackitectura.net [Pablo de Soto, Jaime Díez Honrado, Ale González] amb la participació de Núria Burguillos, Xavi 
Camino, Colectivo Connectats, Francesc Magrinyà, Oriol Granados, Ramon Parramon, Martí Peran, Elisenda Tomàs i Mireia 
Tortadès. Es va dur a terme en diverses zones del barri de La Marina de Barcelona.

5 Beck, Ulrich. La sociedad del riesgo mundial. Barcelona: Ed. Paidós, 2007, p.20.

6 Ibid, p. 35.
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a una nova actitud de conscienciació crítica que s’incorpora en el debat social, però que requereix de 
la implicació d’individus, col·lectius i també de dinàmiques de producció cultural que facilitin la trans-
missió d’aquest posicionament crític. “després de la primera modernització, la de la societat industrial, 
ha vingut una modernització reflexiva, en el marc d’una civilització carregada, però no ja d’amenaces 
localitzades, sinó d’amenaces globals i transnacionals que pesen sobre la salut i l’alimentació” 7.
La delimitació dels perills no elimina la relació fronterera entre els territoris, sinó que els pressuposa i 
els explota. Un dels exemples evidents d’aquesta tensió entre fronteres nacionals i desterritorialitza-
ció ha estat el cas de la grip A. És també un clar exemple de com l’escenificació del risc mundial es 
construeix a partir de la conjunció entre el paper difusor dels mitjans de comunicació, les decisions 
polítiques vinculades a les tradicionals fronteres d’estat i els influents lobbies internacionals amb in-
teressos econòmics. el 2009 es declara una pandèmia arran dels contagis produïts pel virus H1n1. 
Aquesta decisió, presa per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), va acabar afectant a la majoria 
d’estats obligats a la compra de les vacunes produïdes per la indústria farmacèutica, sense les proves 
necessàries i sense la certesa, com s’ha demostrat més tard, que el virus ni es propagava ni provocava 
un augment de la mortalitat suficient per ser considerat pandèmia. Va suposar també un augment del 
control fronterer entre estats, escenificat bàsicament en els aeroports. Qualsevol precaució semblava 
poca i la mobilitat internacional es va veure afectada, essencialment a Mèxic, país en el qual es va 
assenyalar l’inici del contagiós virus. Constitueix aquest l’exemple de com un estat d’alarma suscitada 
pel risc mundial d’una pandèmia, unit als convenis signats per la indústria farmacèutica amb els estats 
i el paper determinant d’un consell d’experts (mantinguts en secret) de l’OMS han tingut unes conse-
qüències a nivell global de notable abast. en el seu moment va afectar a la mobilitat de les persones, 
va obligar als estats a prendre mesures conjuntes adquirint les vacunes i finalment, els mateixos go-
verns obligats a comprar les vacunes van haver d’incinerar-les un any més tard perquè la pandèmia no 
era tal i el virus, com cada any, ha seguit mutant8. Això constitueix un clar exemple d’escenificació del 
risc mundial: la por que generen aquest tipus de situacions facilita la segregació, l’estigmatització, la 
reafirmació de les fronteres. “el risc és causa i mitjà de la reconfiguració social i està estretament rela-
cionat amb les noves formes de classificar, interpretar i organitzar la nostra quotidianitat i d’escenificar, 
organitzar, viure i configurar la societat a fi de fer present del futur”9.
Alguns dels fets que succeeixen en una part del món, ràpidament adquireixen una dimensió global. els 
riscos derivats de la industrialització i la globalització no es poden limitar temporalment o localment 
i les seves conseqüències solen ser irreversibles, difícilment quantificables i indiscriminades ja que 
ens afecten a tots. L’escenificació permanent del risc, el temor i la inseguretat que tot això genera és 
utilitzada de forma política i divulgada pels mitjans de comunicació. de fet, els mitjans es nodreixen, 
en gran part, de l’escenografia del desastre que es repeteix i reprodueix en diferents llocs. Una part 
de la mobilització social, en aquests moments, s’articula a partir de buscar alternatives al sistema que 
ha propiciat aquesta situació. Molts dels conflictes contemporanis apel·len a la conscienciació indivi-
dual, a la responsabilitat que cadascun té com a individu en la contribució a problemàtiques globals. 
Tal com assenyala Alain Touraine10, en l’actualitat es requereix una necessitat de visió transversal per 
incidir en qüestions socials i polítiques, en substitució del tradicional punt de vista vertical. Mentre que 
històricament els moviments socials arrenquen d’una acció col·lectiva gairebé militar contra enemics 
que afecten a tota la societat, en l’actualitat la consciència crítica i la participació activa passen per una 
subjectivització dels conflictes: “necessitem trobar noves formes d’acció col·lectiva i fins i tot nous 
moviments socials que no s’identifiquin ja amb una reacció de víctimes, sinó que es defineixin per 
concedir prioritat a la reflexió sobre si mateix”11.
Aquest futur obert combinat amb l’energia que planteja la idea de transformar el context en el qual 
habitem, és el que ens connecta directament a un tipus de treballs sorgits de l’àmbit de artístic i que 
incideixen directament en el social.

Veïns, visitants i practicants
en aquesta publicació es recullen textos i projectes que incideixen en aquesta tensió permanent entre 
el local i l’universal, la desterritoralització i el context específic, la interacció tecnològica i les relacions 

7 Lipovesky, Gilles. Serroy, Jean. La cultura-mundo. Respuesta a una sociedad desorientada. Barcelona: Ed. 
Anagrama, 2010, p. 49.

8 L’Humanité ha publicat diversos articles sobre el treball exercit per Wolfgang Wodarg, president de la Comi-
sión de Salud del Consejo de Europa. Un d’ells és de Bruno Odent. Grippe A. L’implacable réquisitoire du député Wodarg 
en L’Humanité 6-1-2010. Consultat en http://www.humanite.fr/node/12282.

9 Beck, Ulrich. op. cit., p. 37.

10 Touraine, Alain. La mirada social. Un marco de pensamiento distinto para el siglo XXI. Barcelona: Ed. Paidós, 
2007.

11 Ibid., p. 182.
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iD  BAIRRO

São Paulo [SP.01]

13  - 17 DE OUTUBRO

- SEMINÁRIO CRIATIVIDADE SOCIAL, AÇÃO COLETIVA E PRÁTICAS ARTÍSTICAS.

- OFICINA DE PROJETOS MAPEAR, EXPLORAR, VISUALIZAR E ATIVAR.

BAIRROS SANTO AMARO E BOM RETIRO

iD BAIRRO SP.01 É UM PROJETO QUE ATUA COMO OBSERVATÓRIO DO TERRITÓRIO E COMO 

LABORATÓRIO PARA ESTIMULAR A CRIAÇÃO COLETIVA E O INTERCÂMBIO CULTURAL COMO 

POSSIBILIDADE DO DESENVOLVIMENTO E TRANSFORMAÇÃO DO TERRITÓRIO ATRAVÉS DE PROCESSOS 

PROMOVIDOS PELA RELAÇÃO ENTRE AS PRÁTICAS ARTÍSTICAS E O ESPAÇO SOCIAL LOCAL.

 

Promovido pelo Com o suporte do
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iD  BARRI  

CALAF |  BARCELONA  NOVEMBRE 2009  

- CREATIVITAT SOCIAL

- ACCIÓ  COL·LECTIVA

- PRÀCTIQUES ARTÍSTIQUES

SEMINARI  + TALLER DE PROJECTES

iD BARRI  ÉS UN PROJECTE VINCULAT A IDENSITAT QUE EXPLORA LA IDEA DE 

BARRI  DES DE LA PERSPECTIVA URBANA A TRAVÉS DE LA RELACIÓ ENTRE 

ART,  CREATIVITAT SOCIAL I  TRANSFORMACIÓ DE L’ENTORN.

 

iD Barri | Calaf iD Barri | Barcelona Amb la col·laboració de

iD Barri | Calaf és una proposta d’IDENSITAT en col·laboració amb l’Ajuntament de Calaf 

i forma part del projecte ARTWORK'09 de la Diputació de Barcelona que està subvencionat pel programa de Projectes Innovadors d'acord amb l'Ordre TRE/337/2008, 

patrocinat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu.

iD Barri | Barcelona és una proposta d’IDENSITAT per La Capella. Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració del Goethe Institut,
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humanes, el nomadisme i la pertinença a un lloc. Tot això directament vinculat a ciutats i barris a través 
de la mirada de diverses disciplines articulades mitjançant el que denominem pràctiques artístiques. 
des d’Idensitat, i al llarg de més d’una dècada, s’ha anat experimentant amb processos creatius que 
apel·len a qüestions vinculades a contextos locals, en la recerca de la intersecció entre qüestions de 
caràcter social i polític amb la producció artística. en aquests moments, el projecte Idensitat realitza 
una sèrie d’activitats que han d’incorporar, inevitablement, aquesta mirada transnacional i transversal 
de l’acció individual i col·lectiva. des de reflexions anteriors on s’analitzava i es qüestionava la relació 
local-visitant, fins a una sèrie de noves activitats en les quals es debat la dimensió local denominada 
“barri” i la possibilitat d’interacció des de l’acció cultural i les pràctiques artístiques. 
La relació entre el veí, el visitant i el practicant fa referència a temes vinculats al particular, el genèric i 
l’acció. el practicant és aquell que engega pràctiques creatives que combinen el coneixement local -ja 
sigui amb dades, amb mediacions, amb col·laboracions, etc.-, amb el coneixement del visitant, que in-
corpora la mirada no contagiada de la quotidianitat local. La finalitat és activar processos que englobin 
canvis en les dinàmiques, en les polítiques i en el propi context cultural en el qual es desenvolupen. La 
noció de practicant ha estat desenvolupada per Michel de Certeau12 referint-se al subjecte que té la 
capacitat de modificar tot allò que li és donat, un subjecte transformador i de canvi, més que un con-
sumidor passiu. en aquest cas i en aquest tipus d’experiències artístiques que es desenvolupen en un 
context determinat, el practicant no és necessàriament l’artista, pot ser qualsevol persona que participi 
en el procés o que es vegi involucrada a partir del treball realitzat. Qualsevol capaç de treballar amb els 
productes realitzats pels altres però amb maneres pròpies d’emprar-los. el quotidià es reinventa de mil 
maneres per escapar de la docilitat i passivitat del que suposa ser solament usuari. Aquest enfocament 
de Certeau ens planteja la possibilitat d’abordar el potencial creatiu de l’individu capaç d’establir una 
relació diferent entre cultura, espai urbà i política.

 Dissolució entre lloc i comunitat
“el decisiu és que a partir d’ara hem de preocupar-nos del conjunt i això no és una opció, sinó la 
condició”13. 
La paraula “barri” ens remet a un concepte espacial i social que té una contemporaneïtat fràgil. Tradi-
cionalment, l’ús d’aquest terme va associat a l’existència d’un denominador comú que caracteritza el 
lloc, ja sigui per l’arquitectura,  la topografia, o per factors socials. S’utilitza “barri” quan ens referim a 
una zona de la ciutat que s’identifica i diferència d’unes altres.
no obstant això, cada vegada més els llocs es relacionen amb un determinat imaginari col·lectiu que es 
transmet, es difon i propaga pels mitjans i les xarxes de comunicació. el lloc ja no és tant un barri si no 
una imatge, una marca o el distintiu d’alguna cosa que ocorre o d’alguna cosa pel que es destaca. Cada 
vegada menys s’utilitza “barri de” i es passa a anomenar la zona directament. Raval, Lavapiés, Tres Mil 
viviendas, el Cabañal, el Bronx... no són tant barris, com etiquetes que ens remeten a unes lectures 
condicionades per l’ús i la difusió que es fa d’elles. divertit, multicultural, perillós, turístic o comercial, 
en cada cas i depenent del context en el qual se citi, cadascun d’aquests llocs ens transmetrà un sentit 
o un altre. “Barri” també ens trasllada a una època de lluites polítiques connectades a la conquesta 
de les infraestructures essencials per a un col·lectiu de persones que habita en un determinat enclava-
ment. espais recentment ocupats en territoris en transformació, mancats dels serveis mínims per poder 
aspirar a una qualitat de vida desitjable. La paraula “barri” manté connexió amb la paraula “comunitat” 
i conserva una relació directa entre l’habitatge i l’espai públic, una espècie d’hàbitat on allò privat i allò 
comunitari adquireixen una dimensió de proximitat gairebé lògica. Això pràcticament ha desaparegut. 
Les migracions transnacionals, la globalització de la pròpia vida, la multilocalitat , han contribuït al fet 
que la majoria de barris de les ciutats contemporànies multipliquin culturalment la procedència dels 
seus habitants, alhora que s’accelera la mobilitat o s’escurça la permanència en un lloc determinat, “es 
dissol així, la interdependència entre lloc i comunitat (o societat). L’acte de canviar de i de triar lloc és 
el padrí de la glocalització de les biografies”14.

12 de Certeau, Michel. La invención de lo cotidiano. 1 Artes de hacer. México DF: Univerisdad Iberoamericana, 
1996.

13 Beck, Ulrich. op. cit., p. 40.

14 Beck, Ulrich. ¿Qué es la Globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización. Barcelona: Ed. 
Paidós, 2008, p. 150.
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 Allò local com a productor de nous contextos a través de les pràctiques artístiques15.
Allò local habitualment està relacionat amb conceptes espacials i qüestions d’escala, però segons 
Arjun Appadurai és alguna cosa essencialment relacional i contextual. L’ecosistema on aquestes rela-
cions troben el mitjà en el qual desenvolupar-se és el barri (físic o virtual). “Un veïnat és un context o un 
conjunt de contextos, dins dels quals l’acció social significativa pot ser tant generada com interpretada. 
És a dir, els veïnats són contextos i els contextos veïnats. Un veïnat és un lloc interpretatiu múltiple”16. 
La relació d’allò local amb la creativitat adquireix cada vegada més força per raons d’interès recíproc. 
els creadors busquen en allò local elemens d’essencialitat i particularitat que aportaran un valor afegit 
als seus projectes. des dels àmbits locals, des d’una perspectiva de barri o de municipi, es busca a 
través de la creativitat una via de connexió amb la contemporaneïtat i la innovació. Hi ha una necessitat 
d’incorporar elements que aportin valor afegit, que siguin capaços d’atraure la mirada dels altres i 
d’aquesta manera ubicar-se en el mapa global. Una mirada que moltes vegades es prefereix que sigui 
la del turista o més concretament la de la undústria que mobilitza el sector turístic.
La creació cultural i el creixement industrial troben en el concepte de ciutats creatives una conjunció 
que ha estimulat molts polítics i gestors culturals en la recerca de quelcom (encara bastant inconcret) 
que acabi beneficiant de forma efectiva la població de les ciutats. Quan s’intenta concretar en què con-
sisteixen aquests “filons de creativitat” encara per explotar es parla de regeneració urbana, d’insústries 
culturals, d’organització d’esdeveniments i festivals o de turisme cultural17. Mentre s’assagen formes i 
formats des de les polítiques creatives culturals, allò local adquireix un paper preponderant des de 
l’òptica de les pràctiques creatives contemporànies. Malgrat que l’entorn habitual en el qual es comu-
niquen i difonen aquestes pràctiques pertanyen a un context globalitzat (exposicions, biennals, etc.), 
troben en allò els esdeveniments que nodreixen els seus relats. Paul Virilio es va ocupar de fer-nos 
veure la rellevència de l’esdeveniment on “l’escala de valos dels fets ja no es pot conformar a discrimi-
nar allò general d’allò particular ni allò global d’allò local” 18, la velocitat en què tot flueix desdibuixa 
una possible línia divisòria entre aquests conceptes polaritzats. Les relacions que poden establir-se a 
partir de conjugar el treball d’artistes amb el microcontext barri són múltiples. Alguns dels creadors 
que particien a aquesta publicació han construït els seus relats o representacions a partir d’alterar la 
quotidianetat de contextos veïnals específics. 

 Participació en l’art, realitat o ficció?
La participació s’ha estès en nombrosos àmbits de la nostra forma de vida contemporània. desen-
volipar processos participatius és comú en nombroses activitats promogudes tant per tècnics de 
l’administració com per petites agrupacions o pràctiques puntuals. Qualsevol pla estratègic com cal 
ha d’impulsar un procés participatiu, ja que si no no tindrà legitimitat. Habitualment s’entén com un 
dret del ciutadà per complementar, mitjançant la democràcia directa, allò que no queda atès per la 
democràcia representativa. Però quan es posa en marxa un procés participatiu sembla que es reclama 
al ciutadà la seva preseància com si es tractés d’un deure. no participar és potser també una forma 
activa de participar, cridant en silenci que allò a què es crida a participar no interessa, o potser és que 
qui crida no ens transmet la suficient confiança. També és veritat que el soroll, les distraccions, la como-
ditat i la vagància juguen en contra a l’hora de prendre partit en alguna cosa, i la nostra forma d’estar en 
el món es redueix a ser espectadors passius. A vegades la participació és una forma d’entreteniment 
utilitzada per decidir qüestions banals i parcials. Per exemple sobre un color, una selecció de projectes 
de disseny d’un espai públic, o altres intervencions de caràcter decoratiu. Quan això es produeix el 
ciutadà pot no sentir-se motivat perquè s’adona de l’escàs valos de les decisions posades en joc, i si 
decideix participar no sempre coneix o té les eines negociadores que el procés requereix.
Són molts els que volen o parlen de participació, però no semore s’aconsegueix i quan s’assoleix de ve-
gades molesta. La participació comporta el component crític i autocrític, i això no s’assumeix fàcilment. 
Requereix d’habilitats negociadores, comunicatives i de desprendre una forta dosi de confiança per 
portar-se a terme. La participació és una arma de doble fil, una eina perversa que la socialdemocràcia 
ha posat en funcionament amb el fi de promoure una societat pacífica i democràtica, però l’espai social 

15 La part del text que segueix a continuació ha format part d’un catàleg recentment publicat arran d’una 
exposició que he comissariat i que s’ha presentat a Arts Santa Mònica entre desembre de 2010 i març de 2011 i que va 
ser inicialment presentada a ACVic Centri d’Arts Contemporànies entre juliol i setembre de 2009. Es tracta de: Parramon, 
Ramon. Catalitzadors. Art, educació, territori. Barcelona: Arts Santa Mònica -EUMO Editorial, 2010. Alguns dels treballs 
presentats en la citada mostra enllacen amb les tesis treballades en Idensitat. En l’exposició van participar Santiago Ciru-
geda, Amasté, Jordi Canudas, Josep-Maria Martín, Sinapsis, Laia Solé, Tanit Plana i Democracia. Alguns dels participants 
en l’exposició formen també part d’aquesta publicació.

16 Appadurai, Arjun. La modernidad desbordada. Argentina: Ed. Ediciones Trilces y Fondo de Cultura Económi-
ca, 2001, p.193.

17 “Ciudades Creativas: fomentar el desarrollo social y económico a través de las industrias culturales” http://
portal.unesco.org, 2004.

18 Virilio, Paul. Un paisaje de acontecimientos. Buenos Aires: Ed. Paidós, 1997.
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en el qual s’ha d’articular es basa en el conflicte. L’articulació entre participació i conflicte no és de fàcil 
resolució. 
en alguns àmbits de l’art també és molt present la participació. Són molts els artistes i col·lectius que 
pretenen incorporar en les seves pràctiques estratègies participatives amb el fi d’incidir en l’espai 
social. Igual que en altres camps a vegades és una realitat i a vegades una ficció. de totes maneres en 
l’art contemporani hi ha hagut diferents intents de trencar la comunicació unidireccional amb el pú-
blic, de manera que als anys 60 es van iniciar algunes de les pràctiques que posteriorment s’han anat 
explorant. en un primer moment era prioritari obrir la participació del públic a l’obra d’art, d’aquesta 
manera apareixen les obres participades, on l’esdeveniment temporal, la performance o la dissolució 
de l’art amb la vida prenen una via expandida d’interacció. Però això encara és insuficient si el que pre-
tenem és dissoldre la pràctica artística entre múltiples agents participants i aprofitar la creativitat de les 
persones per promoure una acció col·lectiva. Tots podem desenvolupar la nostra creativitat si trobem 
l’entorn adequat per poder dedicar temps, crear les xarxes necessàries i canalitzar l’energia en alguna 
cosa potencialment transformadora. des de les pràctiques espacials, en la intersecció entre allò global 
i allò local, entre l’art, l’arquitectura, la fotografia o l’assaig sorgeixen propostes i reflexions sobre el 
concepte de participar. Amb el títol ¿Alguien dijo participar? es recullen en aquesta publicació algunes 
derives sobre aquest concepte. d’aquesta manera els seus autors Markus Miessen i Shumon Basar 
afirmenñ: “La participació és simplement una tàctica de curiositat còmplice, escalada en l’espai on et 
trobes” 19, apel·lant a Michel de Certeau20 quan diu que la gent o “el practicant” és capaç d’invertir la 
suposada dinàmica de poder en una situació donada: el feble es fa fort, es poden desenvolupar micro 
resistències mobilitzades a partir de les pràctiques quotidianes. I aquesta resistència pot adquirir una 
dimensió col·lectiva.  Fent referència a la participació, Hans Ulrich Obrist comenta: “Com ha de ser el 
llenguatge perquè afavoreixi la participació i la promogui? Crec que aquesta qüestió encara no s’ha 
explorat en molts àmbits diferents: pel que em sembla que la qüestió crucial consisteix en utilitzar un 
llenguatge que la gent pugui entendre i, finalment, penetrar en el seu ús. Per tant el procés, en la meva 
opinió, necessitarà més temps a adquirir forma. La participació és quelcom que ha de començar i, això 
cal no oblidar-ho, dura per sempre”21.
La creativitat, l’acció col·lectiva i les pràctiques artístiques que es posen en relació amb el barri han de 
tractar-se des de l’encreuament de diverses disciplines: l’art, l’arquitectura, el treball social i la políti-
ca22. estem davant d’un panorama canviant pel que fa a l’acció col·lectiva, i que reclama una necessitat 
d’expandir els processos de creativitat més enllà de les disciplines que tradicionalment s’han recone-
gut com les seves capitalitzadores. Abordar certes pràctiques des de la perspectiva de les disciplines 
es torna obsolet, i mancat d’eficàcia, si el que es pretén és expandir la capacitat d’acció de la qual pot 
dotar-nos la creativitat entesa com a eina i arma política, que tot ciutadà posseeix quan la posa en 
circulació i estableix formes de relació amb els altres. “La creativitat passa a valorar-se, en el sentit més 
extens, no només com a producció d’objectes o formes noves, sinó també com a capacitat de resoldre 
problemes i explotar recursos de manera inèdita”23. expandir la capacitat creativa, poder dedicar el 
temps i l’esforç necessari que això suposa en alguna cosa que pugui articular-se col·lectivament, ser 
capaç d’infondre la confiança necessària per poder compartir projectes, adquirir la capacitat de comu-
nicar perquè els altres comprenguin la necessitat d’involucrar-se en un projecte, tot això és aprofundir 
en les estratègies d’alguna cosa que corre el perill de tornar-se massa anomenada: la participació.  
els dubtes que sorgeixen sobre com abordar la participació, on aplicar-la o quan impulsar-la són me-
nors si no tenim definits els perquès. La participació pot plantejar-se de forma simple com un mecanis-
me per enredar les persones. “enredar” utilitzat aquí en el sentit de fer-les partícips d’una xarxa però 
també d’aldarull, de confusió, de ficar-se en alguna cosa que ens afecta a tots. Si no es té clar perquè 
és necessari activar un procés participatiu, què és el que es pot oferir i què és el que es vol obtenir; 
si no es coneix l’espai social on es realitzarà, si no es fa transparent el procés, millor no “enredar” el 
personal. Si l’objectiu consisteix a multiplicar la capacitat crítica, possibilitar complicitats, generar pro-
cessos d’intercanvi d’experiències i promoure algun tipus de canvi que afecti al context, llavors estem 
potenciant la creativitat social per aplicar-la a accions col·lectives. És indiferent que s’activi des de les 
pràctiques artístiques, les pràctiques de dinamització sociocultural o les arquitectures col·lectives, ja 
que l’objectiu és incitar algun tipus de canvi. de fet, constitueix una acció política perquè engendra un 
potencial i una voluntat de transformació, exercint el dret que tot ciutadà té de participar en la cons-

19 Miessen, Markus y Basar, Shumon.¿Alguien dijo participar? Un atlas de Prácticas Espaciales. DPR-Barcelona, 
Barcelona, 2009, p.29.

20 de Certeau, Michel. op. cit.

21 Miessen, Markus y Basar, Shumon. op. cit., p.18.

22 Per a més informació veure http://idensitat.net i pàgines 1 i 2 d’aquest text.

23 García Canclini, Néstor. Lectores, espectadores e internautas. Barcelona: Gedisa Editorial, 2007, p. 54.
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trucció del món en el qual viu. Per a uns és el barri, per a d’altres la ciutat i per a uns altres el continu 
transitar entre diferents llocs. Participar en aquests processos de transformació és un dret, tal com ha 
assenyalat david Harvey “el dret a la ciutat no és simplement el dret d’accés al que ja existeix, sinó el 
dret a canviar-ho a partir dels nostres anhels més profunds”24. Però també ens recorda que és un terri-
tori de confusió, conflictes i violència, com ens ha evidenciat la història. La calma i el civisme han estat 
l’excepció. La ciutat i els barris han estat escenari de destrucció creativa, però han sobreviscut i, a partir 
de noves accions creatives, s’han reconstruït, reinventat i fins i tot han plantejat innovacions. Tot procés 
participatiu comporta aquesta pràctica alhora creativa i destructiva. És per això que espanta i els ges-
tors polítics tendeixen a exercir-la sota control. La regidoria de participació ciutadana que existeix en 
la majoria de municipis, més que un instrument per potenciar la participació és, en molts casos, l’eina 
pel control i domesticació de la participació.
L’art pateix una crisi sistèmica que fa que el moment actual sigui molt potent a l’hora de buscar vies 
alternatives i desenvolupar pràctiques que justifiquin la seva existència i labor en l’espai social. Hi ha 
ganes d’introduir canvis, hi ha molta gent movent projectes per poder-los dur a terme i tots necessiten 
aprendre de la metodologia dels altres per ser cada vegada més efectius. 
els processos col·laboratius s’imposen en moltes de les pràctiques contemporànies. Hal Foster 
parla d’una “promiscuïtat de col·laboracions” en un text on problematiza els conceptes de partici-
pació i col·laboració en l’art contemporani que, segons ell, comporta a generar una “promiscuïtat 
d’instal·lacions”25 que poden veure’s en les múltiples biennals. Instal·lacions que, sempre segons Fos-
ter, aglutinen nombrosos textos, vídeos, objectes, ocasionant un efecte més caòtic que comunicatiu. 
L’art que es genera en aquestes circumstàncies, en molts casos, planteja problemes de visualització en 
els tradicionals espais de representació. en aquest tipus de treballs adquireixen importància de base 
nombrosos elements com les discussions, les trobades, les vivències, i els acords Són tots ells part im-
prescindible del procés de socialització creativa i constitueixen, en molts casos, la pròpia obra. Aquest 
tipus de processos no són fàcilment traduïbles en el limitat espai expositiu, encara essencial en l’àmbit 
de l’art. els projectes basats en processos col·laboratius i participatius, no poden analitzar-se des de 
la lògica de l’habitual posada en escena, formen part d’un territori de transversalitat que activa noves 
pràctiques culturals capaces d’incidir de manera activa en el context social.
Crec que en aquest cas hem de parlar d’acció cultural, més que parlar d’art, arquitectura, economia, 
legislació o qualsevol altra disciplina relacionable amb alguns dels matisos que tenen els treballs que 
es presenten en aquesta publicació. L’acció cultural, segons Teixeira Coelho, consisteix a establir ponts 
entre les persones i el projecte, permetent que aquestes participin en l’univers cultural. el projecte 
actua de mediador perquè les persones es relacionin i desenvolupin la seva dimensió creativa en un 
àmbit comú o compartit. Un dels objectius consisteix a dissipar la incomunicabilidad social a través 
de disminuir “la temptació a la inèrcia i a la passivitat que indistintament afecta a la majoria en els 
temps de comunicació de masses” 26. Plantejar que aquests projectes formen part d’una acció cultural 
és reconèixer que són proactius en una labor socialitzadora en la qual es fomenta l’esperit crític, es 
formulen alternatives a partir de la creativitat, es construeix una experiència de coparticipació i, en 
alguns casos, indueix a una continuïtat a més llarg termini, actuant de germen, viver, eina o reactivador 
d’altres projectes.

24 Harvey, David. “El derecho a la ciudad”. [artícle en linia]. Kaosenlared.net, en: <http://www.kaosenlared.net/
noticia/el-derecho-a-la-ciudad>, 2008, [consulta: 30/11/09].

25 Foster, Hal. “Chat Rooms//2004". Bishop, Claire (ed.). Participació. London: Whitechapel Gallery. Cambridge, 
Massachusetts: The MIT Press, 2006, p. 190-195.

26 Coelho, Teixeira. Diccionario crítico de política cultural. Cultura e imaginario. Barcelona: Editorial Gedisa, 
2009.
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KUNSTrePUBLIK va llogar un loft amb terrassa amb vistes 
al mercat de la ciutat com a espai de producció, exposició 
i debat sobre l‘art públic que va rebre el nom de Sky Limit 
Walled City. L‘espai, entre dues terrasses en les quals els nens 
juguen, les dones assequen la roba i els homes resen, s‘afai-
ten o construeixen colomars, se situa sobre un mercat on tots 
els veïns es coneixen i on els edificis estan adossats, sense 
cap espai entre ells perquè ha estat utilitzat de manera pràc-
tica. Aquesta estructura arquitectònica, desproveïda de re-
glaments de zonificació, i l‘estructura medieval del mercat 
són visualment bombardejades cada dia amb productes tant 
tradicionals com occidentals. 

Sky Limit Walled City oferia una perspectiva poc freqüent per 
pensar i generar art in situ. La interacció de l‘art contempora-
ni amb aquest barri, majoritàriament conservador, subverteix 
acostaments i respostes. Com si es tractés de construir l‘edi-
fici, Sky Limit Walled City convida a la creació de més espais 
i estrats en aquest lloc dinàmic. 

El novembre de 2008, KUNSTrePUBLIK va produir la primera 
exposició a Sky Limit Walled City. Aquest espai és ara gesti-
onat per un grup d‘artistes locals amb l‘objectiu de continuar 
generant interacció local. 

El projecte Lahore Residency 2009 va tenir lloc el novembre 
de 2009 organitzat pel col·lectiu Vasl Arts en cooperació amb 
Anne Marie Schimmer House (Lahore Goethe Institut). Durant 
un període de dues setmanes artistes del Pakistan, l‘Índia, 
l‘Iran, la Xina, Escòcia, el Nepal i Alemanya van compartir 
casa i van treballar en projectes in situ a la ciutat de Lahore. 

Plataforma d‘Art Públic  

a l‘antiga ciutat  

emmurallada de Lahore,  

Pakistan 
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Harry Sachs 
Occidental Ceremony

Cotxe de luxe, burros, toros, corda
Occidental Ceremony és una processó fictícia 
amb dos burros blancs, dos toros blancs i un 
cotxe, un Mercedes blanc. el cotxe va ser re-
molcat per aquests quatre animals pels carrers 
estrets del centre antic de Lahore fins que es 
va produir un embús. 
Tot el món podia unir-se al recorregut, trans-
formant el luxós automòbil importat en un 
senzill mitjà local de transport públic.

Philip Horst
Boxed

Capsa de fusta, 5 homes,  
camió tirat per cavalls 
Un taller local va confeccionar una capsa gran 
de fusta, típica del transport de peces d‘art. 
Un home blanc va ser després transportat pels 
carrers de Lahore dins de la capsa en un camió 
tirat per cavalls. Arribant a la ciutat emmuralla-
da, quatre homes van transportar la capsa pels 
vells carrerons, ajuntant-se amb les nombroses 
persones que recullen capses de cartró. 
A la terrassa de Sky Limit, la capsa es va col-
locar oberta al terra i l‘home europeu en va 
sortir. el trajecte de Boxed va ser documentat 
per càmeres de vídeo situades dins i fora de la 
capsa. es va editar un vídeo de 3 minuts que 
es va mostrar com una projecció a petita esca-
la en una paret i des de l‘interior de la capsa.

Matthias Einhoff  
i Markus Lohmann 
White Cube

en el seu treball White Cube, Markus Lohmann 
i Matthias einhoff qüestionen el cub blanc 
com un estereotip significatiu del seu origen 
cultural, mitjançant la utilització d‘un altre este-
reotip de la producció industrial: la pirateria de 
productes. 
Situat en la terrassa interior de l‘espai que ano-
menem Sky Limit Walled City, al principal dis-
tricte comercial de Lahore, Lohmann i einhoff 
van construir l‘interior de la planta instal·lant 
el clixé d‘una galeria d‘europa occidental del 
canvi del mil·lenni: terra gris, parets blanques  
i un escriptori fabricat amb ciment amb un  
ordinador Apple notebook blanc a sobre. 
Com a fons sona un clàssic de la música loun-
ge ”La Femme d‘Argent“ d‘Air, mentre que la 

gent gaudeix d‘una ampolla de cervesa Becks.
Tots aquests artefactes estan confeccionats 
per artesans locals i amb materials disponibles 
a la part vella de la ciutat, utilitzant tècniques 
que normalment s‘apliquen en un procés de 
duplicació: ampolles de cervesa fabricades 
amb resina fosa i amb etiquetes pintades a mà, 
una taula semblant a ciment impresa sobre una 
làmina, un notebook fet de marbre blanc i dos 
músics de Lahore interpretant la cançó d‘Air 
amb taules (un instrument de percussió molt 
popular) i tambors.
dins del context d‘una galeria escenificada, 
aquesta imitació perfecta de productes oc-
cidentals realitzats per artesans pakistanesos 
representa una versió distorsionada de l‘antiga 
noció aristotèlica de mímesis com a prototip 
de l‘expressió artística. 

Amb el muntatge d‘aquesta pseudogaleria 
en el context de l‘espai del projecte Sky Limit, 
Lohmann i einhoff qüestionen com a artistes 
les seves possibilitats reals d‘intervenció en 
l‘espai públic sense colonitzar o aplicar pre-
concepcions exòtiques o d‘estranger. Més que 
opinar sobre una cultura desconeguda, opten 
per dirigir l‘atenció cap a aquesta forma de la 
representació occidental burgesa i desenvo-
lupar un punt de partida fresc per donar una 
mirada sincera cap a l‘exterior. 

Ayesha Jatoi
How Many Women
6m x 3m

Imprès en teixit muntat en  
una tanca publicitària
Aquest projecte va ser concebut després que 
l‘artista comptés quantes dones veia cada 
dia durant una setmana en l‘àrea de la ciutat 
emmurallada de Lahore. en general, i en 
relació amb el nombre d‘homes, no es veuen 
gaires dones soles dins del paisatge visual de 
la ciutat antiga. Aquest fet genera la il·lusió 
que certes àrees de la ciutat interior són hostils 
a la presència de dones, especialment a la 
d‘una artista jove aventurant-s’hi s’per ”fer art 
públic“. L‘artista va decidir desafiar aquesta 
aparent hostilitat i plantejar una pregunta en 
l‘idioma local, l‘Urdú, ”aap ko abhi kitni aura-
taein nazar aaraheen hai?” és a dir, Quantes 
dones pots veure en aquest moment?
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 Teheran
Mirant a la televisió els recents esdeveniments a Teheran després de les eleccions 
presidencials, em va cridar l’atenció la interdependència entre la planificació urbana 
i les possibles formes de la revolució.  A mesura que em familiaritzava, pel flux 
constant de notícies, amb els noms dels barris que no he visitat mai i la seva impor-
tància per al conjunt dels seus habitants, em preguntava com el present aixecament 
podria ser diferent si les diverses proximitats i connexions que componen aquesta 
ciutat bulliciosa haguessin estat radicalment diferents. Al cap i a la fi, és la restricció 
de qualsevol espai el que possibilita la formació d’una multitud, a diferència d’una 
multiplicitat de persones indiferenciades. el desbordament d’aquest espai crea la 
idea d’un “públic”, entès com un excedent del marc visual (que és, en termes d’avui 
en dia, gairebé exclusivament el marc de la càmera). en el mite dels moviments revo-
lucionaris no és accidental el paper que adquireix la plaça de la ciutat. La plaça és 
un acurat simulacre de terra nua, o de lloc que no està limitat per vies o carreteres 
que van cap a algun lloc. És també l’espai de la sociabilitat, ja que la seva essència 
està íntimament lligada a la idea de la governabilitat. A quin altre lloc la gent pot 
caminar amb la impressió que és lliure de girar en qualsevol direcció, només per en-
frontar-se en cada opció amb les edificacions i els símbols més poderosos de l’estat, 
la societat i l’església? Tanmateix, és l’ocupació massiva d’aquests espais, fins al punt 
del seu desbordament, el que ens ha donat algunes de les imatges més impactants 
de les sublevacions del segle xx com la de la plaça de Tiananmen o la d’Azadi. de la 
mateixa manera, estem familiaritzats amb la transformació d’un carrer en una marxa, 
és a dir, amb la confusió o la negació de les possibilitats direccionals que caracte-
ritzen les protestes de gran abast i la seva presentació en els mitjans: rares vegades 
es mostren els últims enrederits de la marxa; per ser eficaç visualment, una protesta 
s’ha d’estendre fins a l’infinit més enllà d’un carrer, vessar-se com un riu al mar, en el 
tumult d’una plaça. en resum, la plaça és el nom que jo li dono a un lloc de vivència 
pública i extàtica que existeix temporalment i espacialment fora del present o del 
cos present1.

 Lahore
Pakistan, veí de l’est de l’Iran i un país amb tensions político-teològiques similars, 
està en un procés d’escissió amb el seu passat des de la seva memòria. Aquest 
moviment cap a l’oblit és, de fet, un intent de desfer-se culturalment i històricament 
de la seva ubicació geogràfica al sud d’Àsia, i atrinxerar-se en una concepció d’his-
tòria purament islàmica com la recreació d’una època daurada. Com a resultat, les 
històries del Pakistan oficialment aprovades s’han tornat, cada vegada més, històries 
de l’Orient Mitjà. Aquesta obsessió pel paisatge desèrtic, on es va originar l’Islam 
ha acompanyat una onada creixent d’ampli desconeixement o menyspreu per tot el 
que no és islàmic, o d’origen àrab2.
Un exemple: Lahore és la més venerable, la més històrica de les ciutats del Pakistan, 
ja que encara conté el cor d’una ciutat de l’antiguitat, ruïnes medievals i monuments 
dispersos de la que va ser una capital mogol. Compleix doncs amb la condició d’un 
cert tipus de ciutat debatuda per Freud a Civilització i els seus descontentaments3 
i exemplificada per Roma, amb els seus murs en ruïnes, empestant a passat. Per a 
Freud, aquest tipus de ciutat funciona com una metàfora, reeixida només a mitges, 
d’una memòria feta malbé, privada de la capacitat infinita de record de la qual és 

1 També val la pena recordar que les places originals van ser possiblement la convergència 
de creus, els espais negatius congruents amb les arquitectures del govern, la religió i del mercantilisme. 
Les grans vies arribaven a la plaça del mercat o a la plaça de l’església o a la plaça de la ciutat, o bé 
s’estenien cap els afores. En qualsevol cas, és a la plaça on va tenir lloc la socialització moderna a través 
d’una multiplicitat de mirades, també va fer possible l’autoreflexivitat (sé que puc ser vist). És també on 
es fa evident la possibilitat d’elecció (de velocitat, direcció, activitat). M’agradaria dir que la plaça o els 
seus equivalents són els llocs del naixement del “públic” com un imaginari social comú. 

2 La desmitificació sistemàtica del passat pot ser vista com a part d’una desconfiança de 
l’Islam cap el mite, especialment cap els mites associats amb jahiliyya o l’época preislàmica de la igno-
rància. Aquest recel és l’essència de diversos projectes històrics islàmics i actituds temporals que no 
són suficients per eliminar qualsevol dubte sobre la falta d’orígens mitològics d’aquesta religió. Per a un 
estudi detallat, veure: Philip F. Kennedy, “The Discovery at Mada in Salih: Myth or Artifact?” The Journal 
of the American Oriental Society 118.3 (1998). De la mateixa manera, la ciutat islàmica moderna tendeix 
a ser efectivament desmitificada en termes de la seva relació amb el seu propi passat.

3 Freud, Sigmund. Civilization and Its Discontents, trans. David McClintock. London: Penguin, 
2002.



28
29



29



30
31

capaç una ment normal. Superficialment, Lahore sembla disparar aquest tipus de 
mecanisme de la memòria amb la ciutat vella emmurallada per la nova, edificis me-
dievals situats a l’ombra brutal de l’exigència pura del formigó. Tanmateix, encara 
que Freud deixa de costat aquesta metàfora de manera imprecisa, m’agradaria 
ampliar-la, amb caràcter provisional i sense justificació. Una ciutat pot ser vista com 
una espècie de memòria o d’arxiu (si bé danyat o imperfecte, ja que un edifici antic 
i un nou, òbviament, no poden ocupar el mateix lloc alhora). Però si hem d’assumir 
aquesta relació d’equivalència o metafòrica, quin tipus d’estructura arquitectònica 
veiem a Lahore que es relaciona amb la idea d’un espai públic o amb una conscièn-
cia pública?, en altres paraules, una arquitectura que es presti a la idea d’espai d’un 
públic? Sostinc que no hi ha cap lloc d’aquest tipus al Pakistan, perquè la ciutat ocul-
ta activament la seva memòria, la seva arquitectura històrica, trencant les relacions 
entre forma i funció. Sense una relació amb el passat, fins i tot amb el passat com 
a idea, no hi ha possibilitat per a un públic d’imaginar-se; o més concretament, no 
hi ha possibilitat per a un individu d’imaginar-se a si mateix com a part d’un públic. 
La plaça, en les seves diverses manifestacions, és simplement un exemple de com 
l’ésser humà troba «la seva forma extàtica» en una ciutat. La nova ciutat de Laho-
re, sense aquests espais públics amplis, sense la consideració per a la cohabitació 
visual del passat i present, no està relacionada amb l’antic -excepte pels desajusts 
de coherència-. L’antic és com una ferida que està coberta per una crosta, o, per 
seguir una línia freudiana, com una memòria reprimida, i aquí se suggereix una altra 
estructura: Torok i Abraham, en les seves anàlisis de la fantasia4 descriuen la ferida 
psíquica com una volta o cripta, on el record del trauma es manté invisible. Tanma-
teix, aquesta cripta en si mateixa pot ser l’origen d’una poderosa evocació de la 
psique, encara quan la ferida original es reprimeixi a través de la fantasia i el desig 
cap a l’objecte reprimit o la memòria. en un país islàmic, tot el que no és del desert 
imaginat de La Meca i La Medina és una ferida5. el passat, Hindú, Sikh, idolatria 
cristiana, és un trauma. La destrucció de la possibilitat d’un públic, la invasió d’espais 
públics, la cobertura de la ferida i les seves empremtes, aquestes són les accions 
desesperades i violentes dels fabricants de criptes, els ideòlegs, o bé de la pròpia 
ideologia, sense restriccions i poca oposició. no hi ha públic, només l’Ummah6. 
el desig en si mateix és l’enemic.

 Berlín/Lahore
el col·lectiu KUnSTrePUBLIK (conegut per presentar projectes d’art públic en el 
marc de Skulpturenpark Berlin-Zentrum)7, amb seu a Berlín, va dirigir un projecte 
recent que va involucrar, en part, la identificació d’un edifici genèric de formigó en 
el centre de l’antiga ciutat-cripta de Lahore, i la conversió del seu pis superior en la 
simulació d’una galeria d’art europea. de fet, no només va funcionar com un espai 
virtual, simulat, també durant un temps ho va fer com una galeria d’art real el dia 
d’una inauguració, amb succedanis d’ampolles de cervesa (fetes a mà al basar veí) 
col·locades hàbilment al terra, portàtils MacBooks blancs (tallats pel fabricant local 
de làpides de marbre) sobre el taulell de recepció, un grup de música tocant en 
directe i intentant crear un ambient “enrotllat” amb els instruments venuts en boti-
gues de música de la zona i utilitzats freqüentment als famosos bordells de la ciutat 

4 Abraham, Nicolas y Torok, Maria. The Wolf Man’s Magic Word: A Cryptonomy, trans. Nicho-
las Rand. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1986.

5 El gran teòleg i historiador Ibn Khaldun escriu sobre els beduïns que no saben com cons-
truir edificis duradors o bones ciutats, ja que només busquen pastura per als seus camells i no altres 
avantatges climàtics o infrastructurals que una ciutat ha de tenir (Ibn Khaldun, Al Muqaddimah, trad. 
Rosenthal, (Princeton, 1989). Potser aquesta actitud d’anticivilització, que persisteix en algunes tribus de 
beduïns que actualment rebutgen les fronteres nacionals, també està vinculada a una relació particular 
amb la història i la memòria que està en desacord amb la “unitat d’arxiu” de la civilització com la conei-
xem.

6 Nota del traductor: Paraula que significa comunitat o nació. Se sol utilitzar per referir-se al 
conjunt de nacions-estat que pertanyen al món Àrab.

7 És interessant assenyalar que els parcs també són llocs o simulacres d’un patrimoni comú 
original, ara extint, d’una vida nua; però en tant que simulen la selva, encara que en la seva la versió 
domèstica, no són llocs per a la formació d’un Públic o per a la reunió d’una multitud. Són, tanmateix, 
llocs amb un èxit extraordinari per a un comportament tribal o herètic o pervers, fora de la sociabilitat 
de masses o de la mirada del govern.
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vella. És incongruent pensar en un esdeveniment tan privat, una “falsa inauguració” 
visible només per als que saben d’ella, com un projecte d’art “públic”? Crec que es 
va produir una situació que he tractat d’esbossar, implícita en el treball. És a dir, no 
hi ha manera d’apropar-se a l’esfera pública al Pakistan d’avui, excepte al mirar la 
repressió existent i la forma d’aquesta repressió. La galeria que KUnSTrePUBLIK va 
crear, bressolant els artefactes morts d’una cultura artística (de la que ells mateixos 
parlen, o suporten com si es tractés d’un virus), és ella mateixa una volta o una cros-
ta. És a dir, la cripta dins d’una cripta: un fantasma perseguint un fantasma.
Què és el que s’aconsegueix o s’obre gràcies a aquest intercanvi? Sens dubte, la 
galeria buida destaca el fet que cap galeria o espai expositiu no està realment buit. 
La disposició i les convencions institucionals a l’hora de “mostrar” un treball, re-
quereixen tècniques especials de suport invisible i són, al seu torn, la primera clau 
per entendre el codi de l’art contemporani. Però més enllà d’aquest punt, la galeria 
buida (Sky Limit-Walled City - plataforma interior), en no ser invisible, en mostrar-se 
a si mateixa en lloc  d’una col·lecció vendible de productes culturals, fracassa 
conscientment en el seu objectiu d’aconseguir una posició transcendent en relació 
amb la pròpia cultura. Sky Limit, com espai i com a esdeveniment, continua sent 
totalment inseparable de la xarxa ineludible de la ciutat que l’allotja, ja que, sent 
completament diferent, el projecte està immediatament i sense demora incorporat 
al cos de la ciutat. Això assenyala una política artística que resisteix la idea d’un art 
sublim que transcendeix però a costa de l’esclavitud al seu suport, tanmateix també 
és una estratègia necessària, donada l’aparent absència d’espais públics “adequats” 
en aquesta ciutat de carrerons estrets omplerts per cotxes tot terreny i d’àmplies 
vies d’asfalt bloquejades per carros tirats per burros.

 Karachi
estic escrivint ara aquestes generalitzacions breus i especulacions exagerades, 
en una ciutat que no és tan antiga com Berlín o Teheran o Lahore, però que és 
més gran que qualsevol d’elles. Karachi és una ciutat costanera que s’estén cap a 
totes les direccions en una vasta franja on els districtes comercials, tuguris i barris 
elegants es barregen sense ordre i s’enfilen o es comprimeixen quan la pressió de 
la població o de la demanda o l’oferta ho requereixen. de nou, aquesta no és una 
ciutat dissenyada al voltant de posicions d’avantatge o característiques naturals. 
no és possible incloure les relacions estructurals o geogràfiques del lloc, ja que 
els turons semblen deserts travessats per camins i el mar està enfosquit per les 
construccions il·legals. Aquesta ciutat, encara més que Lahore, és una ciutat sense 
públic; una ciutat de les “masses”, de gent invisible i incoherent. Tanmateix, aquí, 
a vores del Mar d’Oman, torno a pensar en Freud i la seva discussió en Civilització 
i els seus descontentaments, dels “Ozeanisches Gefühl”, el misteriós sentiment d’es-
tar connectat a quelcom oceànic i més gran que un mateix, la qual cosa, suposada-
ment, constitueix un sentiment religiós. Freud, el més humà dels homes de ciència, 
professa estar sorprès per aquesta connexió en no haver experimentat mai un sen-
timent semblant i explica la presència d’aquesta sensació en algunes persones com 
un record anterior a la desconnexió de l’individu de la resta del món per formar el 
“jo” de l’ego individual.
Però és necessari que aquest sentiment es dirigeixi únicament cap a un déu, o cap 
al rei, o l’imam, o “el gran Altre”? Potser aquesta sensació d’estar connectat, inter-
dependent, és en si mateixa l’experiència de notorietat que estic tractant de definir 
aquí: el sentiment d’existir fora d’un mateix,  a la vista dels altres, també a la vista 
de quelcom una mica més impersonal i inhumà, potser de la “Història”, o d’un tipus 
especial de temporalitat. Places o monuments ens ofereixen llocs geomètrics al 
voltant de la memòria, o la imatge compartida, amb la qual es forma un públic. 
Això és bo en si mateix?, són l’existència d’un públic i l’existència d’espais públics 
complements necessaris de la civilització?, són els espais públics urbans els únics 
que serveixen per parlar del malestar de la civilització?, com es prova la inevitabilitat 
d’aquesta obertura i d’aquest procés de civilització?, i és l’absència d’un públic com 
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a tal -o fins i tot l’absència de l’art- una oportunitat per a noves polítiques i estratègi-
es en parts del món que estan “en desenvolupament”? amb quina finalitat? Aques-
tes són possibilitats a explorar per a l’art públic i les revolucions.
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MAPA de  

MATARÓ:

ROGeLIO LÓPeZ CUenCA

Projecte impulsat en col·laboració entre Idensitat i Can xalant  
Centre de Creació i Pensament Contemporani de Mataró
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Time past and time future 

What might have been and what has been 
Point to one end, which is always present. 

 
El temps present i el temps passat 

El que podia haver estat i el que ha estat 
Tendeixen a un sol fi, present sempre

T. S. Eliot, Quatre quartets

Mapa de Mataró forma part del projecte El revés de la trama, concebut a partir de 
la realització del taller “Derrotes alternatives: Now/here Mataró” (Can xalant, Setem-
bre-Octubre 2008). Un grup sorgit d’aquest encontre i constituït per Roser Caminal, 
Ismael Cabezudo, Laura Marte, Cecilia Postiglioni, daniela Ortiz i Anna Recasens ha 
treballat en una investigació  a l’entorn de la delimitació d’una “altra” geografia de 
la ciutat mitjançant el traçat d’itineraris susceptibles de permetre’ns  
recórrer la història local de una o diverses  maneres que facin possible donar 
constància, simultàniament, d’aspectes que normalment són contemplats de forma 
aïllada, encasellats i congelats en el temps, envoltats en espais específics; una visió 
transversal que parteix, precisament, d’unes no traçades geografies de la quotidia-
nitat, posant-les en relació amb els processos globals dels que són tant conseqüèn-
cia com protagonistes.
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El discurs manifest no seria finalment  més que la presència  
del que es diu i allò “no dit” seria un buidatge que mina  

des de l’ interior tot el que es diu.

Michel Foucault, La arqueologia del saber

el nostre Mapa de Mataró es proposa desembolicar la troca de la Història en múl-
tiples històries a tall de rizoma i a partir tant de la xarxa teixida pel fil recurrent de 
la indústria tèxtil a Mataró com d’aquells temes amb què aquesta s’entrellaça en el 
temps: la crisi del capitalisme industrial o la globalització dels mercats, però també, 
i sobretot, la manera en que el poder i la violència es fan carn directament sobre els 
cossos i les vides dels individus en forma, per exemple, dels moviments massius de 
persones mogudes per la demanda de mà d’obra, o la incorporació de les dones al 
mercat de treball assalariat i a l’espai públic; una proposta de cartografia polièdrica 
i flexible, versàtil, capaç d’acollir i respondre a la multiplicitat de perspectives que 
conviuen al territori i les seves memòries.
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A la tragèdia grega, el centre de l’escenari casi sempre l’ocupaven 
 els herois, els únics que estaven en contacte directe amb els deus. 
 La vida quotidiana tenia reservat, si més no, un espai subaltern 

 i sense rostre: el del cor. El formaven les dones, els nens, 
 els esclaus, els vells, els captaires, els invàlids…

José Nun, La rebel·lió del cor

S’han acotat els temes, definit els seus límits i establert un esquema en forma 
de constel·lacions de relació i derivació entre els diferents objectius a fi que no 
s’esvaeixin els objectius comuns. A aquest efecte, la inclusió d’una perspectiva de 
gènere -que ha estat una problemàtica constant i al seu torn ha sofert una absèn-
cia de consideració adequada a la seva importància- es constitueix en eix mòbil i 
permanent del projecte. 
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Amb la ciutat passa el mateix que amb totes les coses sotmeses a un 
 procés de barreja, de contaminació: perden la seva expressió 

 essencial i l’ambigüitat passa a ocupar el lloc de l’autenticitat.

Walter Benjamin, Direcció única

el propi format elegit per a l’execució del projecte, el mapa, implica un rebuig de la 
narració autoritària i lineal: es tracta d’un plànol sobre el qual desplegar una propos-
ta de possibles lectures, de recorreguts per la memòria del territori. 
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At the still point of the turning world 

 
En el punt assossegat del món en rotació

T.S. Eliot, Quatre quartets
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L A TeRCeRA  

CRUÏLL A 

(telegrama  

        d
'art públic)  

MARTÍ PeRAn
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des de les últimes dècades, la qüestió de l’art públic arrossega una enorme col-
lecció de debats amb diferent encert i de diversa fortuna. Potser sigui per aquesta 
llarga tradició que, a mesura que s’acumulen noves aportacions, aquestes s’hagin 
d’endinsar en els matisos més incòmodes de l’assumpte. en l’interior d’aquest 
procés - com succeeix amb qualsevol altre tema - és fàcil que es produeixi una ato-
mització del problema que acabi per instal·lar-lo en les seves anècdotes. en altres 
paraules, tot i ser necessari madurar el debat, aquest no pot caure en un pou sense 
boca, oblidant el pla en el que s’origina la seva pròpia raó de ser. Amb l’objectiu de 
pal·liar aquesta possible deriva, intentarem amb aquestes notes reconèixer la cruïlla 
en la que es troben avui les pràctiques artístiques en l’espai públic en funció de les 
seves anteriors direccions i, molt més important, en funció de les seves relacions 
amb l’espai social. 
en la definició més habitual de l’art públic s’han distingit, de forma successiva, dues 
cruïlles. Tanmateix, com tractarem de resumir, ambdues van resultar escasses per 
assolir l’objectiu últim al qual han d’apuntar aquest tipus de pràctiques. La primera 
demarcació, un tant òbvia, s’establia entre dues alternatives possibles. d’un costat, 
la tradicional noció de l’art públic derivat de l’escultura pública i la lògica monumen-
tal i, de l’altre, la necessària superació d’aquesta banal utilització de l’art per a una 
museització de la ciutat mitjançant l’aposta per unes pràctiques de reconquesta de 
l’espai públic i de rescat de la mateixa esfera pública com a territori per a la cultura 
crítica. És indubtable que aquesta primera alternativa es va resoldre, sense que això 
comporti cap paradoxa, amb el doble triomf d’ambdues alternatives. Mentre la con-
vencional lògica del monument s’ha mantingut com un gènere perfectament arrelat 
en la majoria de les polítiques públiques ordinàries, la defensa d’unes pràctiques 
d’art públic compromeses amb la definició participativa de l’espai social s’ha impo-
sat clarament, al seu torn, al si de la teoria de l’art i de la promoció d’esdeveniments 
culturals.
L’aposta per la reconquesta de l’espai públic es va apropiar dels debats teòrics 
gràcies a les seves innegables bondats. en oposició a la disciplina de la monumen-
talitat amb les narratives hegemòniques, les pràctiques artístiques que s’oposaven 
a aquesta tradició advocaven per idear mecanismes perquè els agents socials resol-
guessin els seus propis processos de representació, van explorar el negatiu silenciat 
de la memòria i van promoure intervencions més preocupades per la creació de 
valor d’ús que per la simple producció d’objectes materials. Tanmateix, tot aquest 
equipatge de compromisos molt aviat va exigir matisar les teories i polir les eines 
adequades en funció de la prioritat dels objectius per a cada actuació, de manera 
que, resolt el debat davant la tradició monumental, la primera cruïlla va quedar 
enrere en espera d’una introspecció més afinada.
La segona demarcació no va tardar gens a obrir-se i, d’alguna manera, va ser una 
conseqüència directa de la cooptació de les pràctiques d’art públic en l’interior del 
marc institucional. en efecte, quan semblava que l’estratègia estètica que embol-
callava la monumentalitat era definitivament superada per unes pràctiques menys 
formals i més atentes als continguts que posaven en circulació, el Museu es va con-
vertir en el principal valedor i promotor de la idea mateixa d’art públic, provocant 
una nova alternativa entre el que es va anomenar l’artista polític i l’artista operador. 
el primer, entronitzat gràcies a aquest interès del propi Museu per l’art públic, era 
aquell que s’aproximava als conflictes socials sense modificar les condicions reals 
que propicien la generació de la seva producció simbòlica. en altres paraules, 
l’artista polític era l’executor de documents visuals a punt per incorporar-se als fons 
de la col·lecció de qualsevol institució, sense que el seu treball tingués cap capa-
citat d’intervenir i modificar la realitat de la que es nodria. davant aquesta nova 
estetització del públic, l’artista operador, al contrari, es distingia per actuar fora del 
context institucional i en l’interior mateix de les situacions reals a les que es referia, 
incorporant la seva habilitat i creativitat a una dinàmica social prèvia que, mitjançant 
aquesta aportació artística, podia amplificar les seves demandes i la seva visibilitat. 
Aquesta nova cruïlla entre l’artista polític i l’artista operador, tanmateix, també es va 
resoldre aviat i amb suficient astúcia, almenys, per tornar a dilucidar el debat amb 
sospitosa equitat. en efecte, de nou ambdós adversaris van saldar amb fortuna les 
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seves tasques, encara que ara aquest doble triomf es va gestionar d’una manera 
diferent al plantejat a l’anterior cruïlla ja que, la salomònica solució va consistir en fu-
sionar ambdós perfils per obtenir un mateix resultat. el procés per arribar a aquesta 
conclusió va ser senzill. d’una part, com era previsible, l’artista operador és el que 
es va apropiar de l’escena en el renovat debat teòric, de manera que, com no podia 
ser de cap altra forma, els seus propis treballs, postproduïts com calia, van substituir 
immediatament els de l’artista polític sobre els murs del mateix Museu que aquest 
ocupava anteriorment. no va resultar tan complex com semblava.
La situació a la que es va arribar després de la segona cruïlla, acceptant ara la seva 
excessiva simplificació, és encara, en bona mesura, la que caracteritza el panorama 
actual. Això comporta que el debat sobre les pràctiques d’art públic quedi esbiaixat 
en excés pels determinants institucionals i museogràfics que les afecten, en detri-
ment del necessari examen de les seves perspectives conceptuals, els seus fona-
ments ideològics i les seves condicions de possibilitat. d’alguna manera, succeeix, 
doncs, que continua pendent aquella autorreflexió necessària després de ventilar-se 
la primera demarcació. És des d’aquesta perspectiva que suggerim reconèixer un 
punt de partida que permeti dilucidar els termes del debat i, en conseqüència, 
aportar eines per establir criteris de judici davant el torrent de pràctiques en l’espai 
públic. Aquesta línia de sortida pot ser molt senzilla.
en l’estudi de l’espai social és imprescindible distingir entre l’esdeveniment urbà i 
l’estructura comunal. el primer deriva de les pràctiques reals, més o menys informals 
i espontànies; mentre que la comunitat apareix com una realitat cristal·litzada que, 
d’alguna manera, tanca els esdeveniments en l’interior d’una barrera de precep-
tes i de comportaments per garantir la il·lusió de la pau i la cohesió social. no és 
necessari endinsar-se en l’evidència que existeix una llarga tradició per part de les 
ciències socials respecte a l’interès per la inestabilitat intrínseca dels esdeveniments 
urbans; de la mateixa manera que l’organització i control de les pràctiques socials al 
servei d’un projecte de ciutat tenen en l’urbanisme la seva eina més eficaç. esta-
blerta aquesta alternativa per a qualsevol tipus d’aproximació a l’espai social, ara 
caldria preguntar-se si els projectes artístics ideats en i per a l’espai públic apunten 
cap a l’anàlisi dels esdeveniments o, al contrari, auxilien els processos de cohesió i 
integració dels mateixos cap a l’horitzó dels béns comunals. Aquesta podria ser la 
tercera cruïlla davant la qual haurien de reconèixer-se i posicionar-se les pràctiques 
artístiques en l’espai públic.
els projectes artístics que investiguen els esdeveniments (més enllà de comportar-se 
com a narracions fascinades amb el que és accidental i imprevist i que, des d’aquest 
prisma, haurien d’analitzar-se com a símptomes de l’avorriment del benestar i de la 
seva mandra imaginativa) tenen per funció essencial interpretar aquests mateixos 
esdeveniments com a indicadors dels conflictes, les diferències i els codis d’exclusió 
que operen en l’interior de l’espai públic. Aquest imperatiu inequívoc envers l’art 
públic de l’esdeveniment, tanmateix, pot resoldre’s per igual mitjançant tècniques 
de detecció o d’intervenció. Cal tenir en compte que, en aquesta doble possibilitat, 
en efecte, es manté l’eco de l’anterior alternativa entre l’artista polític que romania a 
distància, i l’artista operador que s’introduïa activament en el seu objecte d’anàlisi, i 
per això ara serà ja ineludible matisar els processos i les eines de treball de manera 
que el debat no es detingui en aquesta mateixa oposició. 
La detecció de conflictes i fissures és, efectivament, un tipus de pràctica artística 
sotmesa al constant perill de derivar en la simple representació de l’esdeveniment, 
sense cap capacitat per modificar les condicions des de les quals es produeixen les 
seves pròpies imatges. I per això, el procés més comú d’aproximació a l’esdeveni-
ment prefereix resoldre’s ideant procediments cartogràfics que permeten localitzar, 
quantificar i denunciar en lloc de fer que  llisquin cap a la representació. La cartogra-
fia s’ha convertit, així, en tot un gènere; però es pot recordar que la mateixa ciència 
cartogràfica ha estat un instrument habitual del poder per controlar l’espai deter-
minant, el lloc de les coses i el seu grau de visibilitat. en conseqüència, per a aquest 
tipus de pràctiques artístiques, l’autèntic repte consisteix en idear mecanismes i 



45
perspectives conceptuals que permetin aixecar cartografies ben diferents de les 
convencionals, ja sigui accentuant el seu registre flexible (mapes febles, obligats a 
una constant actualització i/o conscients de la seva condició de document en temps 
real) o mitjançant aproximacions que descomponguin la convencional territorialitza-
ció de l’espai.  
Al seu torn, les tàctiques d’intervenció en el propi conflicte contingut en l’esde-
veniment participen d’un gir estètic radical: la comprensió de l’art, ja no com una 
narració d’històries tancades, sinó com la creació de dispositius per facilitar que 
les històries ocorrin. Aquest gir, al seu torn, comporta tota mena de conseqüènci-
es. en primer lloc, provoca un encreuament de sabers entre la creativitat artística 
i tots aquells coneixements subterranis que  hi ha al darrera de l’esdeveniment 
(reciclatge, sabotatge, invisibilitat...). en segon lloc, la intervenció obliga a operar 
des d’una perspectiva parcial i local, d’implicació amb l’esdeveniment concret, que 
converteix en inoperant el mateix procés de treball en altres contexts i circums-
tàncies. Tanmateix i, finalment, la intervenció, en la mesura que aspira a participar 
en temps real sobre l’esdeveniment, també esdevé col·laborativa amb la força de 
transformació social que batega en l’interior del mateix esdeveniment. Aquest és el 
punt determinant de la nostra argumentació sobre la tercera cruïlla. en efecte, els 
projectes artístics d’intervenció en l’esdeveniment, malgrat que no persegueixen 
pal·liar el conflicte, sinó detectar-lo o fins i tot provocar-lo, contribueixen a una major 
propagació d’aquesta potència transformadora, amb el que acceleren la possible 
articulació de processos d’autoconsciència dels qui pateixen el conflicte. Aquesta 
mena d’empowerment és el que obre les portes a la possibilitat, molt estreta, d’un 
art públic compromès amb els processos de cohesió comunitària.
La contribució a la cohesió social pot interpretar-se des de dues perspectives ben 
diferents. en primer lloc, es pot entendre com un auxili a les aspiracions i narracions 
de les classes hegemòniques per silenciar l’espai social mitjançant diferents contrac-
tes i consensos. Aquesta il·lusió de pau social sempre comporta, necessàriament, 
un oblit de qualsevol esdeveniment urbà que pogués pertorbar-la, de manera que, 
qualsevol projecte artístic amb vocació pública en aquesta direcció, en primera 
instància, no alimenta més que la cancel·lació del seu propi origen. descartat.  
La segona perspectiva per plantejar una contribució a la cohesió social, rau en el po-
tencial de l’art públic de l’esdeveniment com a promotor dels processos d’autocons-
ciència. en efecte, només en la mesura que els projectes artístics que intervenen en 
el conflicte puguin dotar-lo d’eines per tal que les forces socials que hi ha al darrere 
s’articulin de forma comunal i es mobilitzin per objectius comuns, llavors, aquests 
mateixos projectes, en lloc de contribuir a una conservadora cohesió social, el que 
faciliten és la vertebració de nous agents capaços d’incorporar-se a l’espai social on 
es deliberen constantment les diferències. Aquest és l’estret horitzó de possibilitat 
per a les pràctiques artístiques en l’espai públic animades per la il·lusió de la cohesió 
social: no enfortint els pactes establerts, sinó provocant l’aparició de nous interlocu-
tors socials que obliguin a renovar permanentment els contractes socials. 
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Aquest projecte es condensa en el comentari d’un jove artista quan va saber que 
organitzàvem les nostres activitats a la perifèria de la Ciutat de Mèxic: havíem 
oblidat la difusió, ningú no n’estava assabentat, ningú no ho estava veient. d’això és 
precisament del que tracta el projecte: dels que són algú i dels que són ningú; de 
què és el que fa que siguem algú o siguem ningú.
el Centro Portátil de Arte Contemporáneo (CPAC) és el punt de trobada de dues 
línies de treball que María María Acha i jo hem desenvolupat a l’Antimuseo durant 
diversos anys: en primer lloc la que podríem identificar amb el nGPA de Suzanne 
Lacy1, una expressió amb què aquesta autora ha intentat englobar una àmplia tipo-
logia de pràctiques artístiques que desborden la concepció de l’espai públic com 
un lloc geogràfic de propietat o ús comunal per incloure-hi l’estructura de vincles 
socials i pràctiques instituents que determinen “el que és públic”. d’altra banda, el 
CPAC és l’assaig de la subversió de la institució museística a través d’infraestructu-
res portàtils o efímeres per a l’exhibició d’art que en el seu moment vàrem denomi-
nar amb el nom de Micromuseos2.
durant el període 2003-2007, quan la seu de el Ojo Atómico -després Antimuseo- 
era al carrer Mantuano de Madrid, hi va haver dues experiències importants per a 
la construcció d’aquest discurs: l’exposició ¿Cómo imaginas tu plaza? el 2005, i el 
projecte Museo de la Defensa de Madrid en 2007/08. en la primera vàrem prendre 
part activa en un conflicte veïnal sobre el futur de la plaça de Prosperitat que, a 
instàncies de l’associació de comerciants i empresaris de López de Hoyos, s’havia 
de remodelar de tal manera que en desapareixerien les zones verdes, l`àrea de jocs 
infantils i gairebé tot el mobiliari urbà. Vàrem contribuir a les mobilitzacions impul-
sades per diverses organitzacions del barri amb una exposició, conferències, una 
enquesta gràfica, una revista gratuïta, treballs d’artistes i una acció a la plaça. Però 
sobretot es va aconseguir, per primera vegada, trencar la barrera que ens separava 
dels nostres veïns i tenir-los com a públic de El Ojo Atómico. el nom d’Antimuseo 
va sorgir arran d’aquesta experiència, amb la idea de comunicar d’una forma més 
directa i impactant la naturalesa del nostre treball a aquest públic desconeixedor 
dels grans debats de l’art actual3.
el Museo de la Defensa de Madrid pretenia recuperar la memòria d’aquest fet 
històric per mitjà d’una institució de ficció, que es materialitzava en un carro que jo 
mateix empenyia pel carrer. Al marge de les consideracions polítiques, l’artefacte 
funcionava efectivament com un museu i la seva naturalesa d’objecte artístic no 
s’imposava: era una escultura que s’activava per mitjà d’una performance, almenys 
per al públic casual del carrer4. 
A partir d’aquestes experiències María María i jo vàrem decidir desenvolupar un pro-
totip arquitectònic que ens permetés dur a terme d’una banda activitats en les vies 
públiques, és a dir una nova seu de l’Antimuseo més coherent amb el nostre ideari 
i, d`altra banda i alhora, desenvolupar una metodologia que ens servís per articular 
una relació amb grups socials que no són potencialment públic d’art contemporani. 
La proposta es va presentar a diferents ajuts; un per fer-la a Madrid, i un altre, que 
finalment va prosperar, per a la ciutat de Mèxic. Aquesta capital ens ha proporcionat 
un camp de proves excepcional, tant per la dimensió i complexitat dels seus proble-
mes -que d’alguna manera auguren el que serà l’hàbitat de la meitat de la població 
mundial a finals d’aquest segle- com per oferir un panorama cultural estructurat i 
molt desenvolupat. el districte Federal compta amb un excel·lent teixit institucio-
nal, dins del qual hi ha almenys quinze museus i centres d’art contemporani dignes 
de menció, a més de programes en la via pública i iniciatives privades. Tanmateix, i 
segons una enquesta publicada per l’InBA, els sis museus d’art més visitats d’aquest 
organisme al districte Federal tan sols van tenir 250.000 visitants sobre els més de 
20.000.000 d’habitants de l’anomenada Zona Metropolitana de la Vall de Mèxic 

1  Lacy, Suzanne Ed. Mapping the Terrain, New Genre of Public Art. Seattle: Bay Press, 1995.

2  Veure http://www.ojoatomico.com/textos.html, on es troben diferents links vinculats a 
aquest assaig. Agost 2009.

3  http://www.ojoatomico.com/etapatres/producciones/comoimaginas.html  Agost 2009

4  http://www.ojoatomico.com/mdm/  Agost 2009
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(ZMVM)5. Poc més de l’1%. Aquí es fa visible la relació entre ser públic cultural i el 
grau de ciutadania, i conseqüentment, les formes d’exclusió que s’elaboren des de 
les institucions culturals. I diem visible perquè aquesta proporció no és pitjor que la 
que es dóna als països desenvolupats respecte al seu teixit productiu, deslocalitzat 
com sabem en territoris remots des dels 80 i, per tant, ni tan sols té la possibilitat 
física d’accedir a les institucions culturals que el seu treball contribueix a finançar.
A la primera fase, vàrem entrar en contacte amb centres culturals o de formació 
vinculats a territoris amb greus manques de tot tipus: seguretat, higiene, educació, 
ocupació i també simbòliques. Institucions com els FAROS6 i centres culturals d’uni-
versitats -com el Museo Universitario del Chopo o Casa Talavera- ens van facilitar 
l’accés a col·lectius artístics i/o polítics que complien amb el perfil que estàvem bus-
cant. Aquest perfil era molt ampli: col·lectius de joves que operessin en aquest tipus 
de territoris, amb projectes en els quals l’activitat cultural -en sentit també ampli- es-
tigués projectada cap a la construcció d’identitat i superació de la marginació i cap 
a la solució o denúncia de situacions concretes. 
Paral·lelament, vàrem convidar diversos artistes a prendre part en el desenvolupa-
ment del projecte, però no mitjançant l’exhibició de la seva obra, sinó participant en 
debats amb els col·lectius per contribuir al desenvolupament de les seves propos-
tes. La segona fase va consistir en l’organització de les esmentades trobades on es 
van discutir els termes de la nostra proposta per arribar a un punt en el que, d’una 
banda, es respectessin els interessos i llenguatges dels col·lectius i per l’altra, no es 
desvirtués l’orientació que volíem donar al projecte en general, més vinculada a la 
creació d’espai públic que a l’exhibició d’objectes artístics. La tercera i última fase va 
consistir en l’execució de les propostes de cada col·lectiu.
en la selecció dels col·lectius es va donar, de manera fortuïta, una lògica territorial 
que ens portava del sud-est de la ciutat –Tláhuac- per l’orient -Iztapalapa i Pantitlán- 
cap al centre -Merced, Centre Històric i Chopo- fins al nord –Tlalnepantla-. es tracta 
d’un trajecte d’uns cinquanta quilòmetres a través d’un dens teixit urbà, per zones 
deprimides on s’alternen l’autoconstrucció i les grans "Unidades Habitacionales", 
amb índexs de pobresa superiors al 75%, índexs molt elevats de violència i altes 
taxes d’ocupació en l’economia informal, que en la ZMVM suposa més del 50% dels 
llocs de treball.
en total s’ha treballat a sis territoris: Tláhuac, Iztapalapa, Pantitlán -aeroport, La Mer-
ced, Centre Històric- Chopo i Tlalnepantla. en cada cas el model de participació ha 
estat diferent, tant pel que fa als agents, com a la naturalesa i estructura formal de 
les corresponents propostes. Hi han aflorat problemes concrets de la ciutat, des de 
la violència masclista a conflictes culturals amb les ètnies indígenes, o de la urbanit-
zació salvatge a la privatització d’espais públics.
La mecànica del treball ha estat idèntica amb tots: després de definir les línies mes-
tres en les trobades, els hem fet lliurament del CPAC i hem procurat no intervenir en 
el desenvolupament de les propostes, limitant-nos a filmar-les.
Per no estendre’m més enllà de les limitacions pròpies d’una publicació com aques-
ta, resumiré esquemàticament les accions, i dirigeixo el lector a la pàgina WeB de 
l’Antimuseo en el cas que vulgui obtenir informació més detallada. 

Tláhuac: delegació situada al sud-est de la ciutat, 85 km2 i 344.000 habitants (IneGI 
2005). És una zona encara rica en recursos naturals. Hi ha set pobles originaris de 
fundació prehispànica que deuen el seu creixement a l’afluència d’immigrants, a 
més de població provinent del centre de la ciutat reubicada després del terratrèmol 
de 1985. els conflictes més visibles són la urbanització accelerada amb la construc-
ció d’una línia de metro, la dessecació d’aiguamolls i la tala de boscos.
els projectes van ser generats pels mateixos mestres del FARO, i dirigits sobretot 
a construir vincles amb la comunitat. Per exemple, Verónica Córdova va organitzar 
un intercanvi simbòlic de pensaments a les llars del carrer Fausto, a prop del Faro 

5  Dades 2007  http://sic.conaculta.gob.mx/publicaciones_sic/ebcmV2.pdf  Nota: hem excep-
tuat el Palau de Belles Arts, que va arribar als 500.000 visitants, però és òpera i auditori a més de centre 
d`art.

6  A la web de la Secretaria de Cultura de la Ciutat de Mèxic hi ha informació sobre els dife-
rents FAROS: http://www.cultura.df.gob.mx/index.php/recintos/faros 
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de Tláhuac. el CPAC va portar 30 testos amb flors conegudes com “pensaments”. 
es va anar porta per porta de cada casa  del carrer Fausto per tal de convidar els 
habitants a participar. A tots aquells que acceptaven, se’ls va regalar un test amb la 
flor i se’ls va lliurar una càmera de fotos d’un sol ús per tal de fotografiar la seva casa 
i la seva manera de viure. Les càmeres es recolliren posteriorment per preparar una 
exposició.

Iztapalapa: delegació a l’orient de la ciutat, 105 km2 i 1.820.000 habitants (IneGI 
2005), fonamentalment immigrants ja de segona o tercera generació. Zona densa-
ment construïda amb un índex de pobresa proper al 75%, grans àrees amb manca 
d’espais públics i problemes d’abastament d’aigua. el col·lectiu Laguna Mental, 
format per alumnes del taller d’art contemporani del FARO, va proposar una acció 
de protesta política per al 5 de juliol, dia de les eleccions legislatives i locals: una 
marxa des del FARO fins al Zócalo de la ciutat, on arrancarien l’abundant propagan-
da electoral, carregant-la en el CPAC, per a finalment purificar-la segons un ritual 
prehispànic. La tensió política i el desplegament de l’exèrcit en la delegació van 
impedir fer el trajecte Iztapalapa-Centre, de manera que es va optar per iniciar la 
marxa al mercat de Sonora on hi ha una secció de bruixeria, adquirir allà els pro-
ductes necessaris per a les neteges espirituals, i efectuar-les sobre els arbres, pals i 
murs que suportaven la propaganda. Al Zócalo es van trobar amb un altre col·lectiu, 
Mexicanos al Grito de Guerra, que organitzava un acte a favor del vot nul, una forma 
de denunciar la corrupció política, i que havia portat fins allà una gran quantitat de 
cartells electorals que estaven repintant. Van decidir unir-se, carregar tots els cartells 
en el CPAC i marxar fins a l’Ángel, on un altre grup feia un acte similar.

Pantitlán: hem agrupat sota aquest nom al grup de colònies que es situen entre 
l’estació de Pantitlán i l’Aeroport Internacional de la Ciutat de Mèxic. es troben en 
la delegació Venustiano Carranza de 33,42 km2 i uns 450.000 habitants. L’estació 
de metro i autobusos de Pantitlán és utilitzada per gairebé 1.000.000 de persones 
al dia. Connecta les zones més deprimides de l’estat de Mèxic amb el centre de la 
ciutat i es considera una de les més perilloses de la ciutat. en aquesta zona, col-
laborem amb el col·lectiu Art nativo que treballa en la regeneració dels seus espais 
públics i que també està compromès amb el conflicte d’Atenco7. La seva acció va 
transcórrer en el "tianguis" (mercat al aire lliure) que envolta l’estació, i es va centrar 
en la denúncia de les condemnes que sofreixen els jornalers "ejidatarios". després 
es van travessar diverses colònies amb el CPAC obert exposant la propaganda. Un 
altre dia van incloure el CPAC en les seves activitats de recuperació d’espai públic, 
amb un concert i un taller de serigrafia al parc de l’Ícaro.

Centre: La delegación Cuauhtémoc inclou el centre de la ciutat i és un territori 
complex on es troben les zones més turístiques amb 1.500 edificis que pertanyen 
al patrimoni nacional, dues zones arqueològiques, diverses seus de multinacionals i 
d’organismes públics, al costat de colònies castigades per la pobresa i la delinqüèn-
cia. És on també es troben els espais simbòlics de la ciutat, en especial el Zócalo. 
Té una superfície de 32,4 km2, més de 500.000 habitants i una població flotant de 
5.000.000 de persones8. Treballem amb dues institucions universitàries, el Museu 
Universitari del Chopo (UnAM) i Casa Talavera (UACM). Ambdues estan en territoris 
molt conflictius: la primera a Santa María de la Ribera, i la segona a La Merced. en el 
Chopo el projecte va ser assumit pel taller d’art objectual, els participants del qual 
són gairebé totes dones. Havien format un col·lectiu amb el nom de Barbie Altera-
da en resposta a l’exposició 50 anys de Barbie que s’havia celebrat el museu Franz 
Mayer, proper al Museu Universitari del Chopo. no van treballar sobre el territori i 
els seus conflictes, sinó sobre el model de bellesa impulsat per aquesta nina. es va 
presentar una col·lecció de barbies modificades en dos punts molt simbòlics del 

7  El cas d’Atenco sorgeix per la construcció d’un nou aeroport per la ciutat de Mèxic, a 
partir d’aquí apareix un moviment que lluita per la defensa de la terra expropiada i per l’alliberament de 
presos polítics. Veure www.atencolibertadyjusticia.com on es detalla el conflicte i la lluita popular. Agost 
2009.

8  Dades de la web oficial de la delegació: www.cuauhtemoc.df.gob.mx. Agost 2009.
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centre: el "tianguis" cultural del Chopo -un mercat ambulant setmanal dedicat a les 
subcultures urbanes i a la seva música- i l’Alameda Central, un parc freqüentat els 
diumenges per famílies d’origen popular i indígena. Aquest parc té a més un intens 
comerç ambulant. el primer dia es van realitzar entrevistes al públic i el segon un 
taller de modificació de barbies per a nens. en ambdós casos es va comptar amb el 
suport de l’àrea de Cultura Comunitària de la delegación.

La Merced és el barri més antic de la ciutat, de caràcter molt popular i estigmatitzat 
per la prostitució. Casa Talavera va impulsar diverses activitats vinculades als seus 
tallers: una mostra del taller de multimèdia, un equip ambulant de fotografia per 
retratar els veïns i dues emissions de Radio Aguilita, a la plaça del mateix nom. La 
segona emissió va tractar sobre els drets de la dona i es va realitzar en un carrer on 
s’exerceix la prostitució. després de la xerrada es va utilitzar el CPAC per repartir 
preservatius i fullets sobre higiene sexual a les prostitutes.

Tlalnepantla: Municipi de l’estat de Mèxic i part de l’àrea metropolitana de la ciu-
tat. Té 83,42 km2 i gairebé 700.000 habitants, majoritàriament immigrants. És l’única 
acció que ha partit de la proposta d’un artista, eder Castillo. el treball es va dividir 
en tres parts: el primer dia, Castillo va traslladar manualment el CPAC des del Zócalo 
del dF fins a Tlalnepantla, a uns 20 km. L’artista va invertir el camí que feia en la seva 
adolescència, quan es dirigia a diari fins al centre per accedir a una formació artística 
que no podia obtenir a la seva ciutat. Ara va ser la institució cultural la que es va 
traslladar a la perifèria, però amb el mateix esforç inhumà. el segon dia, Castillo es 
va instal·lar a la zona del mercat, on entre 2002 i 2005 havia realitzat un programa 
artístic en una antiga parada del "tianguis" avui eliminada per les autoritats. el tercer 
dia, l’artista va ocupar el centre del Zócalo de Tlalnepantla. És un espai que ha estat 
recentment remodelat, eliminant-ne les zones enjardinades i on a més s’ha reurba-
nitzat un antic parc proper per a construir-hi un nou centre comercial. També s’hi ha 
dissenyat un espai dirigit a activitats promocionals, una superfície de pedra sense 
ombres ni mobiliari. L’artista va promoure una discussió sobre l’espai públic.
Finalment, hem col·laborat amb el documentalista Mario Acha, que ha filmat tot el 
procés de treball. La pel·lícula documental resultant és un objecte cultural autònom 
que ens ofereix un doble acostament a la ciutat i a l’art actual. Al triar aquest format 
per a l’arxiu i documentació del projecte, hem tingut la voluntat expressa d’anar més 
enllà dels espais de circulació de l’art contemporani com a part de la nostra estratè-
gia de crítica.
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Potser el més sorprenent d’aquesta experiència és que el CPAC ha estat acceptat 
amb facilitat pels "tiangueros" (venedors ambulants) i pels veïns de les zones on 
hem operat. S’integra sense més ni més al paisatge de la informalitat, característic 
de totes les grans ciutats dels països anomenats “en vies de desenvolupament”. 
És possible un museu informal, quan la seva funció és formalitzar, institucionalitzar 
pràctiques culturals? Aquesta paradoxa ha donat sentit al nostre projecte que, per 
una part mobilitzava un gran aparell institucional (AeCId, Secretaria de Cultura de 
la Ciutat de Mèxic, dues universitats...) i per una altra, s’inseria en espais urbans pro-
blemàtics, des de la mateixa alegalitat pròpia de les persones que hi viuen, les quals 
són víctimes i part activa dels conflictes. en la majoria dels casos no es van tramitar 
permisos, si bé vàrem deixar aquesta decisió als col·lectius.
Un altre aspecte important és que a diferència dels projectes d’artistes, que es pro-
jecten des dels espais de conflicte cap als espais regulats del museu i la galeria, el 
CPAC és una institució que no es projecta més enllà de si mateixa. no es dóna, per 
tant, el procés de reificació9 o cosificació de subjectes, tan comú en moltes pràcti-
ques artístiques presumptament polítiques.
els nostres objectius bàsics, per tant, s’han complert: hem construït un dispositiu 
capaç de produir espai públic i, paral·lelament, hem desenvolupat una metodologia 
per desencadenar dinàmiques socials des d’una institució cultural. el projecte ha 
tingut caràcter d’assaig -només sis territoris i una mitjana de tres dies en cadascun- 
però malgrat les limitacions òbvies, el model ha funcionat amb èxit i obre un gran 
camp d’investigació. Seria necessari un treball a mitjà termini on el CPAC tingués un 
paper equiparable al de qualsevol altre centre d’art, però amb la capacitat de contri-
buir al desenvolupament dels llenguatges i fonaments dels col·lectius de base per 
aprofundir en aquestes dinàmiques socials i desenvolupar completament el tipus 
d’institució contra-hegemònica, o simplement conflictiva, que pretenem.
Ara com ara, sembla difícil que es puguin mobilitzar recursos econòmics per a un 
centre d’art d’aquestes característiques, sense edifici de prestigi i costos ínfims, 
però el CPAC prosseguirà les seves activitats a sol·licitud dels col·lectius que han 
participat en l’assaig i sota la direcció d’eder Castillo.

9 Reificació és un terme utilitzat en filosofia que significa, etimològicament, convertir quel-
com en cosa, “cosificar”. En certa manera, pot entendre’s com un procés de transformació de represen-
tacions mentals en coses, o de subjectes en coses. En els processos de reificació, les nocions abstractes 
són concebudes com objectes.
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deMOCRACIA

SUBTEXTOS

MANRESA  

Projecte produït per Idensitat a Manresa
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en les arts dramàtiques, el subtext és el que 
es troba sota el text, és a dir, les emocions, 
sentiments, idees o concepcions vitals que 
bateguen sota les línies de cada diàleg, és el 
que cada personatge pensa i sent realment 
en el seu fur intern però que no s’explicita. 
Si pensem la ciutat com un text que ha estat 
construït amb els missatges que proliferen 
en l’espai públic, el seu subtext seria el dels 
antagonismes existents entre les diferents 
comunitats que conformen una determinada 
ciutadania. Aspiracions, reivindicacions, auto-
representacions que mai no arriben a reflectir-
se al canal comunicatiu que és aquest mateix 
espai públic. 

Sovint, l’espai públic es presenta com un espai 
homogeni on el consens es fa present a través 
del tipus de missatges que habitualment s’hi 
insereixen, tant els que provenen del poder 
polític que s’expressen en l’arquitectura 
institucional i en la monumentalitat, com els 
que provenen del poder econòmic expressats 
per mitjà del sistema publicitari. La ciutadania, 
per la seva part, és heterogènia, constituïda 
per diferents grups d’interessos, per diver-
ses comunitats. Segons els postulats de la 
democràcia radical, els conflictes particulars i 
específics que sorgeixen invariablement entre 
grups d’interessos diferents són el veritable 
principi constitutiu de l’organització social. La 
discòrdia i la consegüent necessitat d’acord a 
fi d’obtenir objectius comuns són els principis 
articuladors de la societat civil. no enten-
guem, llavors, l’espai públic com un àmbit per 
al consens sinó per a la diferència, o almenys, 
per a la seva representació. 

Partim d’un context, Manresa, on plantegem 
una intervenció de caràcter públic dirigida a 
una comunitat específica que, com la magribi-
na, forma part de la ciutat.

el projecte consisteix en inserir missatges 
escrits en àrab al mobiliari urbà destinat a 
la publicitat i, posteriorment, en la realització 
d’uns anuncis amb els mateixos texts per a la 
seva difusió a la televisió local. 

Aquests missatges serviran per visualitzar 
l’heterogeneïtat pròpia de la societat civil: 
si, d’una banda, l’idioma utilitzat només serà 
llegible per a la pròpia comunitat marroqui-
na, la resta de la ciutadania tindrà present 
l’existència d’aquest grup amb les seves 
particularitats culturals al si de la vida social. 
La traducció de les diferents frases en àrab 
és la següent: 

—No hi ha espectadors 
—No us deixeu consolar 
—Amunt els de sota 
—Tot el poder per al poble 
—Llibertat?, per a què?
—Els ídols no existeixen 
—El principal camp de batalla  
és la ment de l’enemic 
—La esclavitud creix sense  
mesura quan se li dóna aparença 
de llibertat 
—Ells manen perquè nosaltres 
obeïm 
—La diversitat és la vida, la unifor-
mitat és la mort

en una segona fase, s’han realitzat una sèrie 
de trobades en col·laboració amb l’associació 
Bages per a Tothom, que treballa per al diàleg 
intercultural. el material resultant, així com  
una reflexió sobre la repercussió del projecte, 
serà utilitzat per a la realització d’una emissió 
a la televisió local de Manresa del programa 
“el Gresol”, dirigit per Bages per a Tothom.
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RAllycONuRbANO

MARTÍn dI PeCO
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Rallyconurbano és un projecte que convida 
a desxifrar el paisatge del gran Buenos Aires 
habitant-lo efímerament, descobrint llocs de 
singularitat sorprenent i inesperada.
emprendre un recorregut per l’extraradi pot 
suposar un itinerari del desassossec, però és 
també una oportunitat per reconèixer un terri-
tori que en certs moments pot resultar hilarant 
i que, alhora, és previsible i desconcertant, 
sòrdid i familiar, continu i fragmentat. 
Rallyconurbano constitueix una forma d’habi-
tar espais “ordinaris” amb un caràcter festiu. 
Suposa també una forma d’actuar sobre el 
paisatge per tornar-lo particularment visible. 
el projecte genera una mena de coreografia 
espacial teixint invasions d’espais comuns (i 
fins i tot avorrits), que “estan allà” tot el temps, 
la presència dels quals, tanmateix, no ha estat 
construïda encara.

La invitació a participar és oberta i els re-
correguts es realitzen en transport públic, 
unint llocs singulars dels límits de la ciutat, 
desplegant un dispositiu ambulant d’obser-
vació, registre, comentari i discussió sobre el 
paisatge. Les diferents cròniques, comentaris, 
fotos, opinions després es pugen i compartei-
xen al blog, una altra plataforma d’intercanvi i 
discussió “virtual”. 
Rallyconurbano incideix en l’espai públic 
“circulant” i en com aquest element espai-
temporal pot transformar-se en una experièn-
cia estètica col·lectiva. 

Sobre Rallyconurbano
Rallyconurbano és el nom del grup i del pro-
jecte basat en l’exploració i experimentació 
sobre temps i espais públics suburbans. en ex-
cursions de convocatòria oberta en transport 
públic, es fabrica la presència de certs llocs 
a través de ser-hi present de determinada 
forma en un moment i lloc precís, connectant 
recursos, institucions i actors socials. el recor-
regut pel lloc en conflicte, les discussions que 
es generen espontàniament i les reflexions 
interdisciplinàries que es produeixen intenten 
generar pensament crític a través d’una expe-
riència estètica col·lectiva.
Les diferents cròniques, comentaris, fotos, 
opinions després es pugen i comparteixen al 
blog (www.rally-conurbano.blogspot.com), la 
plataforma d’intercanvi i discussió “virtual”. 
el “lloc oficial” (www.rallyconurbano.com.ar) 
funciona com un arxiu de les experiències. 
el contacte és a través de rallyconurbano@
yahoo.com

Rallyconurbano neix dins de la càtedra García 
Cano de la Facultat de Arquitectura, disseny i 
Urbanisme (FAdU) de la Universitat de Buenos 
Aires (UBA). després d’un taller d’estiu que va 
funcionar com a experiència pilot, el projecte 
esdevé interdisciplinari en associar-se amb 
la comunitat artística i científica Proyecto 
Venus, i posteriorment amb diferents OnGs i 
associacions. Alhora, s’inicia l’objectiu d’assolir 
un públic de “no experts” i vincular-lo amb 
catedràtics i acadèmics. 

L’equip de coordinació i organització varia 
alternativament entre: diego Melero, artista i 
sociòleg; Silvina espósito, arquitecta i cuinera; 
Ricardo Bravo, programador i caminador; 
Marina Zuccon, practicant de l’esgrima i arqui-
tecta; Gustavo dieguez, urbanista i treballador   
benzinera; Lucas Gilardi, arquitecte “faci-ho 
vostè mateix”; Victòria Márquez, escriptora 
i crítica d’art; Ignacio Queraltó, bateria i ar-
quitecte; Mint, artista i blogger; eric Londaits, 
analista de sistemes i aficionat als jocs de 
rol i Martín di Peco, arquitecte aficionat al 
bricolatge.

A partir del 2006, després de la primera 
etapa de tallers a la FAdU a càrrec de María 
elisa Rocca, Ignacio i Javier Queraltó, Silvina 
espósito i Martín di Peco es van realitzar els 
itineraris següents: 

1 Cuenca del Matanzas.  
Riachuelo, 6 d’abril de 2006 (juntament amb la 
comunitat Proyecto Venus).

el recorregut va ser des del pont de La noria, 
al pont de la Mujer a Puerto Madero, dues 
zones que aparentment no tindrien gens en 
comú poden ser unides per la contigüitat de 
les seves aigües. Va ser necessari canviar 3 

RAllycONuRbANO
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vegades d’autobús i completar diversos trams 
a peu per poder unir ambdós punts, la qual 
cosa va posar en evidència les desconnexions 
de l’espai públic circulant al llarg de Riachuelo. 

2 Furor i Decadència.  
Munro, 27 de maig de 2006 (juntament amb la 
comunitat Proyecto Venus).

Un petit parc de diversions buit, una pista de 
monopatí en deconstrucció, i una plaça amb 
un  arbre -una bellaombra- decrèpit formen 
part de la infraestructura actual de les galeries 
de la localitat de Munro. A través d’un recorre-
gut amb lectures en veu alta, es va fabricar la 
presència del lloc, inventant un temps públic 
en un espai públic decadent, posant en con-
nexió actors i recursos públics.

3 Microsocietats utòpiques sobre rails.  
Caballito y Remedios de escalada, 26 d’agost 
i 2 de setembre de 2006 (juntament amb la 
comunitat Proyecto Venus).

Al Club Ferromodelista de Buenos Aires, 
realitat i ficció es confonen ja que l’associació 
està situada en un vagó real que tremola cada 
vegada que passa el tren de rodalies. L’Asso-
ciació Ferromodelista dels tallers d’escalada, 
comparteix seu amb models a escala 1:1, 
formacions antigues restaurades i convertides 
en objectes de museu, però no molt menys 
obsoletes que les que circulen per les vies 
veïnes del Ferrocarril General Roca. Aquests 
entusiastes de la miniatura interpel·len el món 
real recreant un paisatge de sociabilitat amb 
la continuïtat del seu treball-afició.

4 Comunidad Tierra.  
Moreno, 11 de novembre de 2006 (juntament 
amb la Càtedra Vaca Bononato).

Per arribar col·lectivament fins aquí va fer falta 
inventar un transport semipúblic suburbà. des 
de l’estació de Moreno, vam aconseguir con-
tractar una camioneta de mudances que va 
portar el grup a la caixa. després vam anar in-
tercanviant coordenades incertes a través del 
telèfon mòbil amb Claudio Caveri, l’arquitecte 
fundador de la comunitat. La visita va incloure 
una petita xerrada i un recorregut comentat 
pel mateix Claudio.

5 Rally Accesible  
Microcentro, 3 de desembre de 2006 (junta-
ment amb la OnG “¡Acceso Ya!”).

el dia internacional de la discapacitat vàrem 
dur a terme, juntament amb la O.n.G. “ iAcce-
so Ya! “ una acció pel microcentre que va ser 
alhora un joc, una performance i una manifes-
tació sobre l’espai públic. Aquesta experiència 
va generar un temps públic de jocs, discus-
sions i intercanvis; sociabilitzant la cadira de 
rodes, fabricant la seva presència a la ciutat i 
alhora tornant visible el problema del desigual 
accés a la ciutat i les seves infraestructures.
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6 Folcsonomía de La Salada.  
Lomas de Zamora, 2007 (juntament amb 
“Tu Parte Salada” i finançat per la Agencia 
española de Cooperación Internacional para 
el desarrollo (AeCId)).

denunciat per la Unió europea, La Salada és 
el mercat informal més gran de Llatinoamèri-
ca. en una zona marginal conviuen i treballen 
immigrants de països limítrofs i de l’interior 
d’Argentina. La majoria dels productes que 
s’ofereixen provenen de tallers clandestins 
que fabriquen roba de marca falsificada. Però 
a La Salada no només es comercia, també es 
festeja, es reclama, es fan celebracions religi-
oses i s’organitzen assemblees: s’hi reafirma 
la identitat dels immigrants i treballadors. 
des d’aquesta confusa situació de represen-
tacions, es va elaborar col·lectivament un 
mapa - glossari o folcsonomía  que combina 
les diferents veus actuants al mercat: “chan-
garines” (jornalers), polítics oficials, firaires, 
cabdills, experts juristes i també l’opinió dels 
mitjans. Intentar representar el mercat d’una 
forma contradictòria i plural pot ser el camí 
per descobrir la importància d’aquests agents 
transnacionals d’urbanitat, sense poder “for-
mal”, però que a través de les seves pràcti-
ques informals construeixen una petita ciutat 
que contesta a la ciutat “legal”.

7 Rally Barrionuevo.  
Puerto Madero,  
12 d’abril i 4 d’octubre de 2008. 

Tenint en compte la importància de les eco-
logies “no-verdes”, a través del nostre ral·li 
vam aconseguir esmicolar els actors-xarxa 
entorn del barri nou de Buenos Aires format 
per: Puerto Madero, la Reserva ecològica, la 
plaça Micaela Bastidas, el Faena Art district, 
el menjador de Castells, el Celeris (tramvia 
de l’est), l’assentament Rodrigo Bueno i l’ex 
Ciutat esportiva de la Boca. Aquests enclava-
ments o ecosistemes semitancats estan molt 
més distants entre si del que la seva contigüi-
tat territorial pot fer creure, però molt més vin-
culats del que els agradaria a l’ecologia, a la 
política i a l’arquitectura. Formen un particular 
ecosistema urbà, un producte alhora natural i 
cultural en una àrea urbana que no ha perdut 
el seu caràcter rural.
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1. Cuenca del Matanzas.

2. Furor i Decadència.

3. Microsocietats utòpiques sobre rails.
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4. Comunidad Tierra.

5. Rally Accesible.

6. Folcsonomía de La Salada.
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8 Rally Not Made.  
Camino de Cintura y Riachuelo,  
6 de setembre de 2008 (juntament amb  
el col·lectiu Not Made in China).

el dissabte 6 de setembre, Not Made in China 
i Rallyconurbano van realitzar un viatge al 
jardí del “Ready Made”. Pel Camí de Cintura 
i Riachuelo, partit d’esteban echeverría, es 
desplega un empori de restes de maquinària 
agrícola industrial i transport col·lectiu terres-
tre i aeri. Allà, Not Made in China va organit-
zar un taller de disseny col·lectiu i copyleft 
(creacions sense drets d’autor).

9 Eco Rally Gaia.  
navarro, 25 d’octubre de 2008,  
dins del seminari – exposició “nunca fuimos 
eternos” al Centro Cultural de españa en 
Buenos Aires (CCeBA).

dins del marc de les jornades sobre “Soste-
nibilitat i ciutat” que va organitzar el CCeBA, 
Rallyconurbano va presentar una trobada amb 
una microsocietat utòpica. L’eco vila Gaia és 
una comunitat sostenible i autoorganitzada, 
localitzada a prop de navarro, a 110 km de la 
capital argentina. L’eco vila proposa un ideal 
de creixement sostenible en un territori de 

dispersió rural com contra model a la densifi-
cació urbana.

10 Remada pel Riachuelo.  
Riachuelo, 8 de novembre de 2008  
(juntament amb la Fundació “x La Boca”). 

La fundació va organitzar una remada pel riu 
Riachuelo (nom que reb el riu Mantanzas a 
la seva desembocadura), reclamant l’acció 
immediata sobre el reiteradament postergat  
tema del seu sanejament. els ferotges rema-
dors fins al Club Regates d’Avellaneda van ser 
seguits per terra per la nostra micro infanteria. 
La tornada va ser per aigua, i vam poder ex-
perimentar el cor de les tenebres de l’indret.
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11 Rally Interama.  
Soldati, 23 de novembre de 2008 (juntament 
amb el col·lectiu Not Made in China). 

el Parc de la Ciutat, en algun moment el major 
parc de diversions de Llatinoamèrica, és 
ara l’espai “verd” d’usos indeterminats més 
intrigant de tot Sud-amèrica. Cap de les seves 
atraccions no funciona i l’accés està restringit 
només a un sector de la hisenda, però s’ha 
disposat un lloc amb taules i cadires per pren-
dre mate, per reunir-se i contemplar el parc 
d’escultures. Not Made in China i Rallyco-
nurbano van posar en funcionament un joc 
mecànic d’actuació i discussió. 5 entusiastes 
participants van representar actors humans i 
no-humans claus del lloc i les seves problemà-
tiques presents / passades / futures.

12 Rally Basurama.  
Campo de Mayo / Retiro, 18 de març de 2009 
(juntament amb el co·llectiu Basurama  
i finançat per l’Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo (AeCId)).

Juntament amb el col·lectiu espanyol Basu-
rama vam fer un seguiment d’un recorregut 
possible dels residus sòlids urbans de Buenos 
Aires: el circuit oficial de les restes sanitàries 
sense separació i la separació auto gestiona-
da per cooperatives de drapaires. Per a això 
vàrem visitar primer el CeASe (abocador) 
situat a José León Suárez, i després la Coope-
rativa el Ceibo a Retiro. entremig, organitzem 
una ronda de debat i discussió acompanyats 
per experts en el tema. 
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7 Rally Barrionuevo.  

8 Rally Not Made

9 Eco Rally Gaia.  
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10 Remada pel riu.  

11 Rally Interama.  

12 Rally Basurama.  
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La creixent literatura sobre els anomenats 
"Barris xinesos" subratlla la seva importàn-
cia com a complexos i intrigants gresols 
de canvi a moltes ciutats de tot el món. de 
Barcelona a Bangkok, de Lima a Lagos, la 
gent, llocs, institucions, funcions i significats 
d'aquests enclavaments ètnics personifiquen 
negociacions, història, por i oportunitats. els 
Barris xinesos més vells al Sud-est asiàtic i els 
seus epígons del segle xIx als països de la 
Costa del Pacífic (el Canadà, els estats Units, 
estats Centreamericans i Llatinoamericans, 
Austràlia i nova Zelanda) s'han anat entretei-
xint en la vida de les àrees metropolitanes. 
Han evolucionat passant de ser llocs de 
refugi i separació a vitals atraccions urbanes. 
Mentrestant, les migracions xineses de finals 
del segle xx han creat nous enclavaments a 
europa i han enllaçat amb altres comunitats 
per ampliar la gamma de Barris xinesos a les 
Amèriques, més enllà de les grans ciutats 
amb les quals van ser associats tradicional-
ment. Finalment, la presència de persones 
d'origen xinès com a pròspers inversors, 
comerciants i immigrants a les ciutats de 
l'Àfrica, parla d'una nova dinàmica de globa-
lització xinesa per al segle xxI (Mcdonogh 
and Wong 2005, Arkush i Lee 1993, Beuret i 
al 2008).
 
Tanmateix, per molt àmplia i imposant 
que sembli aquesta diàspora vista a escala 
global, els Barris xinesos sovint són simultàni-
ament familiars i misteriosos per a ciutadans 
d'altres comunitats. L'espai xinès "al costat 
del centre" a Manhattan, Los Ángeles, Lon-
dres o Toronto ofereix aliments, galindaines 
i l'exòtic quotidià a turistes i a locals (Mcdo-
nogh and Wong, 2010). Aquest orientalisme 
urbà va impregnar la visió de Francisco 
Madrid a Barcelona quan va batejar, als anys 
vint, una àrea exterior a les Rambles com "el 
Barri xinès" per així cobrir amb una aurèola 
de misteri cosmopolita a la classe obrera del 
Raval, els seus bars, bordells i la seva pobre-
sa (Mcdonogh 1987, 2002). 
Certament, tal imaginari fins i tot resulta 
fascinador per a municipis al món sencer que 
tracten d'atreure xinesos i fins i tot construir 
els seus propis nous Barris xinesos com a 
centres per a turistes, conductes per a la 
inversió i com a garantia de ser una ciutat del 
món.  

el nostre estudi de Barris xinesos ha entre-
llaçat els nivells professional i polític durant 
dues dècades. Wong, venint d'Hong Kong 
als estats Units, ha identificat com a temes 

comuns en els seus estudis etnogràfics i de 
comunicació, el que podríem anomenar, 
l'essència compartida del xinès i els contexts 
diferenciats dels Barris xinesos americans. 
Mcdonogh, format com a antropòleg urbà 
especialitzat en conflictes socials i en l’ima-
ginari cultural a Barcelona i altres metròpolis 
ibèriques, ha estudiat el metafòric Barri 
xinès barceloní abans d'endinsar-se, en 
col·laboració amb Wong, en els temes de 
les "chinatows" després d'una residència a 
Hong Kong. Ambdós hem realitzat exàmens 
crítics de múltiples Barris xinesos al voltant 
del món entenent-los com a llocs de socialit-
zació, família i vida diària. els nostres orígens 
ens han permès explorar-los amb atenció i 
detall, com a espais i configuracions socio-
culturals, i també ens han permès elaborar 
comparacions fruit de la nostra experiència 
de nens, pares i amics. Així mateix, hem 
pogut observar i interpretar canvis en zones 
conegudes, incloent-hi àrees globals a Los 
Ángeles, Torontó i nova York i a ciutats com 
Barcelona, on un enclavament xinès ha sorgit 
després que nosaltres estudiéssim la ciutat. 

Malgrat el temps de reflexió i l'anàlisi dels 
molts punts de semblança i diferències als 
Barris xinesos de tot el món, hem comprès 
que el nostre estudi, gairebé inconscient-
ment, ha incorporat les perspectives que 
tant occidentals com xinesos han imposat 
sobre aquests espais híbrids durant segles: 
una creença compartida que són exòtics, 
excèntrics, ornaments o extensions d'una 
ciutat no xinesa sent una pàl·lida i artificial 
recreació de les ciutats asiàtiques. Mentre 
les "chinatowns" incorporen les decisions 
globals i els moviments transnacionals 
d'unes desenes de milions de persones, 
per als estudis urbans i per a la sinologia 
romanen com a llocs marginals d'exotisme 
quotidià més que com a arenes en les quals 
es definiran qüestions que són en el nucli 
d'identitats urbanes, xineses o no. 

A poc a poc, tanmateix, hem constatat que, 
de la mateixa manera que molts Barris xine-
sos neixen a prop dels centres de poder i la 
presa de decisions -al costat del centre-, les 
qüestions que susciten focalitzen molts de-
bats sobre la ciutat del segle xxI: la natura-
lesa i el locus del poder de l'estat i de l'urbs, 
els drets a la ciutadania que constitueixen les 
ciutats globals, els significats i maneres de la 
creativitat social i la interacció de les imatges 
mediatitzades de la ciutat amb la compren-
sió de la seva forma nova i complexa. L'esta-
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bliment de Barris xinesos al centre, doncs, 
configura, de nou, debats fonamentals entre 
diferents camps i a moltes ciutats.
A més, aquesta afirmació qüestiona altres 
anàlisis que inscriuen les jerarquies de 
significat sobre desacords provinents de la 
riquesa, l'edat o el poder en ciutats per tot 
el món. Si els Barris xinesos parlen d'as-
sumptes urbans fonamentals a nova York, 
París o l'Havana, podem definir encara els 
"shantytowns", guetos o districtes de llum 
vermella només com a "espais marginals" 
fora "de la veritable ciutat" que exigeix la 
seva reforma o la seva eliminació? O han de 
ser, també, entesos com a espais centrals 
de civilitat, participació i presa de decisions 
a mesura que avancem cap a les ciutats del 
futur?, els hem de mirar com a llocs on la 
ciutat es refà més que un espai que la ciutat 
oblida?

enfoquem la centralitat del Barri xinès a 
través de quatre temes d'investigació global 
però que segurament repercuteixen també 
en les preguntes socials i culturals de la 
Barcelona contemporània. el primer és 
l'emplaçament real, físic i ideològic, de Barris 
xinesos a prop del centre de moltes ciutats a 
tot el món. Segon, aquest emplaçament en 
si mateix incorpora les preguntes sobre els 
drets a la ciutat i la ciutadania. Així mateix, 
aquesta centralitat física ens permet veure 
les innovacions, els canvis i el pas del temps 
a les ciutats concentrat en els Barris xinesos. 
Finalment, les noves ciutats xineses, fruit de 
la inversió, l'emigració i el desenvolupament 
planejat, es vinculen als Barris xinesos d'una 
manera diferent de l'imaginat: com a visions 
del futur. Mentre definíem exemples del 
nostre treball de camp, aquestes prediccions 
van servir per propiciar l'intercanvi d'opi-
nions en xerrades i conferències a europa, 
les Amèriques, Àsia i Austràlia, encara que 
aquesta lectura espacial i etnogràfica també 
s'apropa a la visió creativa d'artistes i arqui-
tectes.

Al costat del Centre

És sorprenent que donada la seva "alteritat" 
en la imaginació popular, els Barris xinesos 
hagin reclamat tan sovint una posició física-
ment central en ciutats de tot el món. en les 
migracions més primerenques de comerci-
ants xinesos i aventurers pel Sud-est asiàtic, 
per exemple, els assentaments xinesos 
constitueixen el cor de ciutats comercials 

com Bangkok o posteriorment de Manila 
(on més tard els colonitzadors espanyols els 
conduirien brutalment més allà dels  límits 
de la ciutat). La guerra i la gana van provocar 
les grans migracions xineses del segle xIx 
així com l'oportunitat per treballar en la mi-
neria, en plantacions i en la construcció del 
ferrocarril en àrees no urbanes de les emer-
gents nacions de la Costa del Pacífic com el 
Canadà, els estats Units, el Perú i Austràlia. 
Tanmateix, la següent generació ja va esta-
blir els nuclis de nous assentaments dins de 
les ciutats principals. Així, encara que sense 
guanyar accés a les millors terres on fixar una 
residència, comerç o tenir visibilitat pública, 
la comunitat xinesa aprofita les àrees mixtes 
industrials que proveiran les necessitats del 
centre. A Melbourne i Lima els xinesos s'es-
tableixen a prop dels mercats centrals; en 
altres llocs els seus enclavaments s'erigeixen 
a prop dels ports que han format nuclis en 
els centres històrics. Comerciants d'Hong 
Kong i la xina aviat van usar aquests nuclis 
per generar connexions globals (Mcdonogh 
i Wong 2005, 2010, McKeown 2001).
 
Aquestes zones perifèriques al centre eren 
àrees residencials amb prou feines desitja-
bles per al mercat immobiliari. els emigrants 
xinesos s'enfrontaven a restriccions relatives 
a la seva ciutadania, trànsit i reunificació 
familiar a molts països. Tanmateix, els seus 
barris es van convertir en espais notables 
des dels quals es podien oferir serveis, lícits 
i il·lícits, als habitants del districte central de 
negocis. Així, l'historiador Ivan Light apunta 
en relació amb les Chinatowns americanes 
que "Ja que aquests visitants de classe mitja-
na tenien la intenció d'observar més que de 
freqüentar les cases de prostitució, els fuma-
dors d'opi i salons de joc, els propietaris no 
tenien cap interès econòmic en ells. Aquests 
"tafaners" blancs, tanmateix, van passar a ser 
clients potencials per als restaurants i comer-
ciants detallistes xinesos" (1974: 383). Un bon 
exemple d'això és el Barri xinès del segle xx 
de Los Ángeles, reconstruït en part amb res-
tes de decorats d'Hollywood, que es va erigir 
al costat d'una representació esterilitzada 
d'un poble espanyol "original", pensant que 
"turistes i veïns poden ara evitar la congestió 
de centre per explorar els misteris antics de 
Cantón o el romanç de Jalisco, tot això a una 
convenient distància de l'Ajuntament i en un 
emplaçament net, segur i ordenat" (estrada 
1999:122). 
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Realment, els Barris xinesos van esdevenir 
llocs de molts significats com a centres de 
desenvolupament limítrofs amb centres 
financers. A Lima i Honolulu, com Adan 
McKeown expressa, els xinesos i les China-
towns eren precursors de modernització i 
globalització ja que personificaven emporis 
mercantils i vincles internacionals (2001). en 
altres àrees, al contrari, l'íntima connexió de 
proximitat estava vinculada a les fronteres 
de misteri, aventura i fins i tot a la por lligada 
al perill o a la malaltia que es va associ-
ar estretament als Barris xinesos de San 
Francisco (Shah 2001, Mohr 2005). Com el de 
Barcelona, els Barris xinesos han ocupat un 
lloc central en els espais físics i imaginaris de 
la ciutat, intensificats per les seves contradic-
cions metafòriques de tradició i modernitat, 
treball i comportament il·lícit, tant de dia 
com de nit. 

Raça i Drets

els Barris xinesos no són mers llocs físics 
i culturals en el centre de ciutats, també 
incorporen preguntes fonamentals sobre 
qui pertany a una ciutat o a una nació. La 
història de la immigració xinesa és plena 
de restriccions, de denegació d'entrada 
o ciutadania i d'exclusió de dones i altres 
controls. Per tant, es van convertir en llocs de 
refugi i connexió amb la pàtria distant però 
les històries i les regles de ciutadania global 
xinesa, poden variar en països contigus 
(Robinson 2008). A les Amèriques, al Perú, 
Cuba i Panamà, l'emigració xinesa s'incor-
pora com a mà d'obra fins a convertir-se en 
ciutadans "mestissos" d'herència nacional 
i identitat variada. Mentre que l'equador, 
Costa Rica i els estats Units van desenvo-
lupar models d'exclusió units a la raça i a la 
cultura nacional, l'equador, per exemple, va 
preferir importar treballadors afrocaribenys 
per completar els seus ferrocarrils abans que 
acollir xinesos, dels milers que havien arribat 
al Perú. A Costa Rica, la creació d'estereotips 
i discriminació contra el xinès es va barrejar 
amb l'autodefinició nacional dels costa-ri-
quenys com a població "blanca/hispana" de 
la Vall Central en oposició a pobles i econo-
mies polítiques de la costa del Carib (veure: 
1975 Lanisis). Així doncs, no es pot entendre 
la història de la comunitat xinesa a Costa 
Rica sense vincular-la a la dels treballadors 
afrocaribenys portats per treballar els camps 
de plàtan de l'Atlàntic al voltant de la ciutat 
de Limón que també van ser privats d'accés 

a la Vall Central i als quals se'ls va negar la 
ciutadania fins la Guerra civil i la nova consti-
tució de 1949. es van marginar les poblacions 
indígenes i algunes altres poblacions immi-
grants van ser restringides, incloent-hi àrabs 
i gitanos (Fonseca 1975). Aquesta definició 
donada per la "blancor" i espais institucio-
nalitzats roman a San José com a tema de 
debat (per exemple: Lasanis 1975, Vargas Cu-
llell 2008), encara que els prejudicis recents 
hagin tendit a projectar-se sobre immigrants 
pobres nicaragüencs, que són identificats 
comunament pel seu cutis morè.

els xinesos com a ciutadans i enemics han 
estat definits de manera diferent en països 
com Tailàndia, el Vietnam, les Filipines i Indo-
nèsia, on han residit durant segles. L'antropò-
leg Marc Askew (2002), per exemple, estima 
que almenys un 50% de la població de 
Bangkok pot tenir algun avantpassat xinès. 
el Barri xinès formal és un pròsper centre co-
mercial a prop dels espais sagrats del Palau 
Reial. Alhora, els xinesos han estat identifi-
cats com enemics i com una amenaça. Per 
exemple, a principi de segle, uns fulletons 
atribuïts a la família Real, identificaven els 
xinesos com "els jueus d'Orient": utilitzaven 
l'exclusió com a símbol cosmopolita apropiat 
per a una nació que es modernitzava sota 
l'atenta mirada d'Occident. en anys més 
recents, el primer ministre Thaksin Shinawa-
tra, de llinatge possiblement xinès, va ser 
relacionat durant el seu tempestuós mandat 
tant amb vincles globals com amb una man-
ca de veritable identitat tailandesa. de fet, 
ser un bon tailandès podria ser definit tant 
per la presència com per l'oposició a aquesta 
presència xinesa, els agents de la qual van 
aprendre a dissimular negociant la seva visi-
bilitat ètnica (Mcdonogh i Wong 2005).

en tots aquests casos, les actituds cap 
allò xinès destil·len no només restriccions 
contra la immigració o la raça, sinó també 
es converteixen en una prova de la principal 
identitat urbana i nacional. Una nació ha 
de ser “mestissa” o “pura”, “unificada” o 
“diversa”? Fins i tot estant construïts dins 
de ficcions socials intercanviables, els Barris 
xinesos destil·len les identitats centrals del 
país en una ciutat concreta. 

Canvi Urbà i Creixement

L'experiència europea de Barris xinesos s'ha 
definit en dècades recents pel creixement 
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explosiu. Malgrat els dispersos i primerencs 
Barris xinesos a Londres i París, associats 
amb ports o a vincles colonials, els princi-
pals Barris xinesos només van començar a 
fusionar-se amb els processos de descolonit-
zació en la dècada dels 60. en els anys 1970, 
Barcelona, com moltes altres ciutats mediter-
rànies, allotjava alguns restaurants xinesos, 
que sovint servien en lloc d'arròs i te, pa i vi a 
la seva clientela escassa. 
Per tota europa, el creixement del segle xxI  
és fruit de l'expansió econòmica xinesa des 
de 1979 i de l'empenta de persones de Fu-
jien, Wenzhou i altres àrees del centre nord 
de la xina per a establir posicions comerci-
als a nous territoris, sustentades en petites 
botigues familiars, petits negocis i serveis 
als seus compatriotes a l'estranger (Antolín 
2008). 

Si per una part la ruptura en el ritme de 
canvi sembla condensar o anul·lar el procés 
històric, una visió més àmplia d'àrees on 
es va instal·lar població xinesa el segle xIx, 
representa molts dels canvis de les ciutats 
mateixes. el moviment des d'un origen rural 
a ciutats que floreixen, la recerca d'instituci-
ons, xarxes, oportunitats i vincles globals són 
processos urbans fonamentals que van com-
partir els Barris xinesos i la seva població. 

de fet, aquests barris es van moure física-
ment per acomodar i incorporar els canvis 
urbans. A Panamà, per exemple, un barri 
xinès del centre en l'àrea de Salsipuedes, 
a prop de l'històric Barri Vell, va formar un 
enclavament principal en la història urbana, 
encara que algunes guies turístiques recents 
destaquin els perills que existeixen després 
de traspassar un arc desenllustrat cerimonial. 
L'antropòleg Siu Lok registra els canvis a tra-
vés dels records d'un resident del segle xx:

“Salsipuedes abans era molt agradable. era 
un carrer net de doble direcció. els nens hi 
jugaven. era segur i uns es cuidaven dels al-
tres... La meva família vivia davant del nostre 
restaurant... i l'escola xinesa era propera al 
mar. es donaven classes de cantonès... lla-
vors el govern va decidir bloquejar el trànsit 
al voltant d'aquesta àrea i les barraques van 
començar a aparèixer. I abans de finals de la 
dècada dels cinquanta, la major part dels xi-
nesos s'havia allunyat del Barri xinès. només 
algunes botigues van romandre” (2005:100). 

Canvis posteriors en aquest espai urbà 
també van reflectir l'impacte del règim de 

noriega i la destrucció d'àrees a Chorillo i 
el Barri Vell durant la invasió americana, que 
poden haver empès altres poblacions al Barri 
xinès. 

el cor de la comunitat contemporània pana-
menya xinesa del segle xxI és al suburbi de 
el dorado, àrea de la ciutat urbanitzada per 
la classe mitjana de la postguerra. Aquest 
barri es troba al llarg de la costa a prop de 
gratacels, complexos residencials, grups 
d'hotels internacionals de luxe i casinos, llocs 
que constitueixen un nou cor de la renaixent 
metròpoli. L'àrea de el dorado inclou el Sun 
Yan Centre, així com activitats escolars, el 
parc de l'Amistat (Friendship Park), oficines 
de diaris xinesos i diversos negocis. Per a 
molts representa un gran centre comercial 
amb típiques botigues panamenyes com 
Gran Morrison i Rei davant, mentre que per 
darrere es despleguen una sèrie de negocis 
detallistes clarament xinesos.

A través de les Amèriques han sorgit Barris 
xinesos suburbans (Fong 1998, Li 2009), així 
com a Austràlia i fins i tot als assentaments 
més antics xinesos europeus, com a París. A 
diferència dels vells Barris xinesos, aquests 
espais suburbans no són els enclavaments 
d'exclusió o la barreja de feina i residèn-
cia, sinó espais per a activitats públiques 
allunyades de l'exclusivitat racial o límits 
residencials. La seva notabilitat és també la 
de la seva visibilitat pública/comercial: al Pa-
namà del segle xx, el dorado és identificat 
en la premsa i la propaganda turística com 
un Barri xinès sense intencions despectives. 
Mentrestant, el vell Barri xinès s'erigeix com 
a centre històric on es realitzen activitats de 
venda al públic per part de 150.000 parlants 
de xinès de primera i segona generació que, 
units a aquells que presenten algun llinat-
ge xinès, poden doblar aquesta quantitat. 
Finalment, durant el nostre treball de camp 
a Panamà el 2005, ja ens van parlar sobre un 
emergent Barri xinès al districte perifèric de 
Juan díaz allotjant magatzems i a nous immi-
grants. Aquesta àrea va ser de fet designada 
com una Zona per a processos d'exportació 
i per facilitar el comerç lliure el 1999 (www.
allbusiness.com/sales/international-tra-
de/262482-1.html), un altre tros d'una xarxa 
d'espais xinesos que s'articulen a la ciutat. 
Aquest, una vegada més, no és un model 
atípic ja que ho observem també a noves 
zones d'inversió industrial perifèriques a la 
pròpia xina o en zones de comerç a l'engròs 
al voltant de Barcelona i Madrid. 
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Com Siu Lok subratlla, aquestes relacions 
globals/locals de centralitat i articulació 
també estan atrapades en els canviants 
escenaris diplomàtics de Centroamèrica. 
Per exemple, gairebé tots els estats que 
reconeixen avui el règim de Taipei són països 
petits i relativament pobres de l’Amèrica 
Central, el Carib i l'Àfrica. Panamà encara 
reconeix Taiwan encara que la xina és ara un 
usuari principal del Canal i ha estat recone-
guda per Colòmbia i Costa Rica. encara que 
durant el 2007-8, de fet, Panamà va utilitzar 
aquesta relació dual explorant la possibilitat 
d'afavorir l'ensenyament del mandarí a les 
escoles públiques. Això té repercussions en 
el futur del país, en la ciutat creixent i en els 
seus ciutadans xinesos i jornalers temporals, 
un futur que pot ser imaginat també a través 
dels Barris xinesos.

Nous Barris Xinesos

els Barris xinesos sovint han estat associats 
als immigrants que van abandonar un Imperi 
pobre, decadent i trencat per la guerra el 
segle xIx. Tanmateix, avui els immigrants 
xinesos probablement es caracteritzen pels 
seus interessos econòmics, ja siguin inversi-
ons o les seves petites i eficients empreses 
familiars -restaurants o basars- en ciutats 
de tot el món. A l'Àfrica, de fet, els xinesos 
també constitueixen una elit inversora els 
barris de la qual poden incloure urbanit-
zacions privades així com enclavaments 
comercials. Aquesta nova diàspora reflecteix 
la riquesa creixent i el poder de la xina que 
va començar un camí cap al desenvolupa-
ment capitalista el 1979, un procés que en 
tres dècades ha canviat les vides de la nació, 
les seves ciutats i els seus ciutadans. els 
mateixos xinesos del continent, sostinguts 
ara per la nova riquesa global i el poder, han 
emprès l'edificació de nous centres en solars 
lluny de les ciutats tradicionals. els exemples 
s'estenen des de la nova àrea del Pudong 
de Shanghai (travessant el riu a l'altre costat 
del tradicional centre de comerç en el Bund 
-nom que els britànics van donar al moll de 
Shangai-) a la nova ciutat de Shenzhen, que 
ha passat de 30.000 a deu milions habitants 
en tres dècades (1977-2007) (veure Mcdo-
nogh i Wong, 2005). 

en altres llocs s’han desenvolupat grans zo-
nes comercials, industrials i governamentals 
que han equilibrat els antics centres de ciu-
tats com  Chengdu, mentre que els 94 kms 

quadrats de Hexi, la nova capital a nanjinhg, 
es preveuen com “el nou centre i el sím-
bol de la ciutat moderna” (http:// HYPeR-
LInK "http://www.newtown.gov.cn/www/
newtown/ewhx/hxjg_mb_a39071211625.
htm" www.newtown.gov.cn/www/newtown/
ewhx/hxjg_mb_a39071211625.htm). Units al 
procés de  suburbanització que viu la xina 
i a la urbanització transnacional privada, 
aquests nous projectes suggereixen que les 
qüestions sobre els significats, autenticitat, 
connexions i usos dels nous Barris xinesos 
tenen implicacions molt més amplies (veure 
2006 Wu).  

no obstant això, les visions d'una nova ciutat 
xinesa també han format part de la diàspora. 
Al costat de la nova immigració i l'expansió, 
es veuen nous barris xinesos en ciutats del 
món sencer. de tant en tant, s'ubiquen en 
galeries comercials i o en grups d'empreses 
finançades per xinesos a fi de servir a clients 
xinesos de tot el món: aquest sembla ser el 
cas a Manila i és certament verificable en Las 
Vegas (ee.UU) on el turisme de joc xinès ha 
promogut nous espais socioculturals. A San-
tiago de xile s'ha construït un centre financer 
amb un cost 20 milions de dòlars americans 
per atreure “comerciants de la ciutat indus-
trial de Wenzhou” i animar les vendes (http://
plataformaurbana.cl/archive/2006/05/17/
mall-xinès-chinatown-de Santiago de xile). 

Més ambiciosos, -però potser més intri-
gants- són els projectes de Guayaquíl a 
l'equador i San José de Costa Rica entre 
altres ciutats que han construït un nou i 
major Barri xinès com un espai comercial per 
atreure la ciutadania en general. Malgrat les 
seves històries d'exclusió, l'actual administra-
ció de la capital costa-riquenya ha considerat 
el Barri xinès com una manera d'atreure la 
inversió a una nació que només recentment 
a reconegut a la Republica Popular. Alhora, 
el nou barri també podria ser interessant per 
als turistes de tot el món que ara es dirigei-
xen a platges i zones d'ecoturisme fora de la 
capital. L'administració va escollir una àrea a 
prop del centre de la ciutat on es trobaven 
teatres i indústries secundàries, però que ja 
allotjava botigues i restaurants xinesos, per 
planificar el carrer com una galeria per als 
vianants amb botigues, aliments, serveis i 
altres atraccions, "amb arcs i tot", en reconei-
xement als Barris més emblemàtics xinesos 
de tot el món. 
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Aquesta especialització deixa  de banda els 
inversors taiwanesos i l'antic centre taiwanès 
establert cap als afores de la ciutat i que ja no 
gaudeix de demanda internacional. Irònica-
ment, immigrants xinesos més recents ja han 
construït un petit centre comercial i de nego-
cis en una altra àrea més propera al centre. 
Qualsevol nou Barri xinès bé pot convertir-se 
en un lloc per a la negociació d'interessos lo-
cals, nacionals i globals, xinesos i turístics. Una 
vegada més, aquestes qüestions són centrals 
per al futur del mateix San José. 

des de 2009, atenent la nostra investigació, 
no  queda clar que aquests Barris concebuts 
com “espais ideals” estiguessin significati-
vament connectats a San José, Guayaquíl, 
Santiago, Manila o que qualsevol d'aquestes 
ciutats estigués vinculada a poblacions i 
inversions globals. Tanmateix, els nous Barris 
xinesos subratllen qüestions fonamentals 
d'identitat, competitivitat i prestigi que vénen 
sent trets culturals definitoris que preocupen 
les administracions de les ciutats a tot el món. 
Si els centres urbans són la quinta essència 
de l'urbanisme global, els nous Barris xinesos 
representen un espai central de la imaginació. 

Conclusions 

Com s’ha apuntat al principi, malgrat la seva 
familiaritat i presència, sovint, es relegava els 
Barris xinesos a marges exòtics en la plani-
ficació, l'acció i encara la investigació urba-
na. Però, com hem plantejat, és important 
reconsiderar aquestes àrees com a centres, 
no solament per als habitants d'origen xinès, 
sinó també per a més amplis contexts de 
ciutadania i estudi. Pels seus ciutadans, els 
seus problemes, les seves lluites per reclamar 
i definir un espai propi, per la seva visió del 
que podria ser una ciutat multicultural global 
-i que de fet és - els Barris xinesos reclamen 
centralitat per entendre la ciutat moderna i les 
contradiccions, la gent i els llocs que la cons-
titueixen. en aquest sentit, per les qüestions 
que hem de resoldre per encarar el futur, els 
barris xinesos ens inclouen a tots. 
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“El concepte de bones pràctiques s’utilitza en una àmplia varietat de 
contexts per referir-se a les formes òptimes d’executar un procés, que 
poden servir de model per a altres organitzacions. 
La recerca de bones pràctiques es relaciona directament amb els actu-
als plantejaments sobre els criteris de qualitat de la intervenció social, 
que inclouen no només la gestió i els procediments, sinó fonamental-
ment la satisfacció de les necessitats de les persones afectades, la su-
peració de la seva problemàtica d’exclusió social”. Cruz Roja Espanyola. 
http://practicasinclusion.org/content/view/106/64

“Bona pràctica és un projecte o programa, una tècnica o un mitjà de gestió que 
compleix, almenys, dues de les següents característiques:

> Generar un impacte positiu en aquells als que pretén servir o 
gestionar. 
> Poder ser replicat en altres zones del país, regió o municipi.
> Realitzar un aprofitament eficaç de les oportunitats de partena-
riat en organismes públics, organitzacions no governamentals o 
empreses privades. 
> demostrar un sentit de creativitat en el enfocament d’un pro-
blema, així com un ús efectiu dels recursos”2.

L’ús del discurs de “la prevenció”, així com el de les “bones pràctiques” a l’hora 
d’afrontar la transformació urbanística i social d’un determinat barri, és una circum-
stància habitual a què aspiren molts projectes. Atès que els antropòlegs, gairebé 
com si fos un esport, practiquem el relativisme cultural, en primer lloc vull començar 
dubtant del concepte de “bones” pràctiques, ja que poden ser així considerades 
per alguns, mentre que per a d’altres, les mateixes accions són clarament nocives 
o pernicioses. Un exemple d’això el trobem en les diferents reaccions que provoca 
la reforma d’un casc antic d’una ciutat històrica o d’una zona industrial en declivi i 
finalment podríem estendre’l a gairebé qualsevol altre tipus de projecte de canvi ur-
banístic segons s’estigui en el lloc dels afectats o en el dels responsables de portar 
endavant la intervenció.

Sobre alguns dels diferents significats del gueto.

Per començar a abordar les diferents arestes que ens plantegen aquests espais 
inquietants presents a molts barris urbans, intentaré respondre algunes preguntes 
que considero essencials com per exemple, per què els anomenem guetos?, què és 
avui un gueto?, o bé quines alternatives existeixen?

1 Aquest article és una ampliació i revisió d’una primera versió publicada sota el títol Maza,  
Gaspar. “Prevención o eliminación de guetos o zonas fracturadas en las ciudades”. Cruz Roja: Acciones 
para la inclusión: la metodología en inclusión social, buenas prácticas y talleres de participación.  
Madrid: Cruz Roja Española-Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2008.

2 Malgesini, Graciela. Buenas prácticas en la inclusión social: catálogo de buenas prácticas. 
Madrid: Cruz Roja Española, 2003.



86
87

Vegem en primer lloc algunes breus definicions del que es considera un gueto:

Ghetto: barri habitat per comunitats jueves, o antigament, barris reser-
vats als jueus. Enciclopèdia Larousse. 
Gueto: del dialecte venecià “gueto” (fosa de ferro) per la fàbrica 
allotjada antigament al barri posteriorment reservat als jueus. És una 
àrea separada per a l’habitatge d’un determinat origen ètnic, cultural o 
religiós, voluntàriament o involuntàriament, en reclusió major o menor. 
El terme es va emprar, originalment, per indicar els calls; l’ús s’ha estès 
avui a qualsevol àrea en la qual la concentració d’un determinat grup 
social és excloent. Enciclopèdia Larousse. 

En l’estructura urbana actual, s’ha aplicat als barris dispersos separats 
de la resta de la ciutat i poblats per qualsevol concentració poblacional 
d’origen ètnic, nacional, cultural o religiós. Wikipedia3.

en aquestes definicions podem veure com una de les descripcions més repetides 
per indicar el que és un gueto és la que es refereix a la situació de confinament 
dels jueus. en aquest assaig em centraré bàsicament en les altres accepcions del 
terme i en especial en les que es refereixen al mateix com un lloc separat, segregat i 
marginal.

L’antropòleg Loïc Wacquant4 ens adverteix sobre l’ús incorrecte del terme i per a 
això ens explica l’exemple dels periodistes que anomenen guetos a les “banlieues” 
(zones de l’extraradi) franceses i les caracteritzen com a zones amb perills semblants 
als guetos americans. Segons aquest autor el concepte de “gueto” es traspassa 
sense cap precaució d’una situació a l’altra i sense tenir en compte les enormes 
diferències entre ambdós espais, composició social, ètnica, nacional.... Al nostre 
país, fins a l’actualitat podem afirmar que no tenim ciutats i espais tan fracturats com 
per poder parlar de guetos ni en el sentit americà, ni tampoc en el francès, encara 
que moltes vegades podem estar exposats a caure en la  temptació d’usar aquest 
terme per referir-nos a algun tipus de segregació. després d’anomenar malament 
una situació, etiquetant-la com “gueto”, el que ve a continuació és el pànic moral 
que crea el concepte. 

Abans d’avançar en més usos i significats del concepte, també és lícit preguntar-se 
si potser no es podrien catalogar com a guetos certes parts d’algunes ciutats on en 
els últims anys s’ha donat el “boom” de la construcció d’habitatges unifamiliars. el 
geògraf Francesc Muñoz a la seva tesi doctoral5 ens presenta dades molt exhausti-
ves sobre les urbanitzacions de la província de Barcelona, així com sobre l’aïllament, 
uniformitat i segregació social de classes que s’hi presenten. 

Com a conseqüència de la sobreproducció d’habitatges d’aquest tipus, molts 
d’aquests llocs han desdibuixat el territori original, han canviat la imatge de la ciutat 
i han perdut molts dels aspectes més positius de l’urbà per passar a convertir-se en 
àrees uniformes i auto segregades. 

3 http://es.wikipedia.org/wiki/Gueto.

4 Wacquant, Loïc. Los condenados de la ciudad. Gueto, periferias y estado. Buenos Aires: 
Siglo XXI, 2007.

5 Muñoz, Francesc. UrBANALització. La producció residencial de baixa densitat a la província 
de Barcelona 1985-2001. Tesi doctoral. Barcelona: Departament de Geografía. Universitat Autònoma de 
Barcelona, 2004.
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El gueto com a metàfora de l’exclusió social.

Tornant als orígens del concepte “gueto” en les ciències socials, els seus primers 
usos ens remeten a les obres de Robert Park, Anthony Burgues y K. Mckenzie6. 
Aquests sociòlegs van utilitzar el terme per referir-se a les conseqüències negatives 
produïdes pel ràpid creixement urbà d’una ciutat com Chicago a començaments 
del segle xx. Amb els seus treballs van constatar com físicament la ciutat s’estava 
estructurant en una sèrie de cercles concèntrics on s’anaven situant diferents nego-
cis i poblacions en funció de l’ordre d’arribada a la ciutat i de les seves possibilitats 
econòmiques.

L’ús del concepte de gueto ha tingut, així, una connotació negativa i geogràfica 
alhora. Amb el mateix s’ha assenyalat un producte anòmal d’un tipus de creixement, 
una marca negativa, una zona d’exclusió social, territorial, de marginació i finalment 
un estigma.

Una altra constatació important si repassem la història urbana és que l’eliminació i 
eradicació del gueto ha estat una obra àrdua i moltes vegades infructuosa. Aquests 
espais segregats han format, i continuen formant, una part de la desigualtat inhe-
rent, produïda per la ciutat i l’urbà.

Així ho van veure també els teòrics funcionalistes quan van interpretar la ciutat com 
un organisme que expulsava sistemàticament els membres més disfuncionals cap 
a les parts o llocs més indesitjables. Alhora, els membres més forts, més capaços, 
tendien a fortificar-se i protegir-se davant aquestes zones d’amenaça i desordre.

en general, el discurs del gueto com a estigma exclusivament negatiu ha tapat sis-
temàticament un altre tipus de valors més positius que també s’han donat a moltes 
zones urbanes catalogades d’aquesta manera. Així per exemple, determinats barris 
considerats com a guetos han estat zones de proximitat per als seus habitants, 
zones de relacions cara a cara, de solidaritat primària, de tolerància... indrets on les 
persones que en altres territoris no eren acceptades tenien el seu propi lloc 7. 

L’eliminació del gueto. Una dinàmica reiterativa en la història urbana.

Si continuem fixant-nos en la història urbana, podem veure com la prevenció o elimi-
nació dels guetos i en general de les parts més indesitjables de les ciutats s’ha anat 
fent generalment a través de mecanismes com la superposició d’una ciutat sobre 
una altra, la implementació de projectes urbanístics d’esponjament i, en determina-
des ocasions, també com una conseqüència dels conflictes bèl·lics8. 

Així, fins ben entrat el segle xIx, si ens fixem en els centres històrics de moltes de 
les ciutats d’europa, podem veure com van seguir un procés de reforma basat en la 
superposició de traçats d’una ciutat sobre la seva predecessora, donant com a resul-
tat l’eliminació d’unes determinades parts per d’altres: ciutat romana, ciutat antiga, 
medieval, renaixentista, industrial...

6 Park, R.E., Burgess, E.W., McKenzie, R. D. The City. Chicago: The University of Chicago 
Press, 1925.

7 Veure: Maza, Gaspar. Producción, reproducción y cambios en la marginación urbana. La Ju-
ventud del barrio del Raval de Barcelona 1986-1998. Tesi doctoral. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili, 
1999. Veure també McDonogh, Gary. The Geography of Evil: Barcelona’s Barrio Chino. Anthropological 
Quarterly, vol. LX, núm 4, pp. 174-185.

8 La muralla va ser un element important en la consolidació de determinats tipus de gueto en 
algunes ciutats històriques. Així, la muralla alhora que funda la ciutat, n’estableix la defensa i genera la 
possibilitat de recaptació d’impostos per al seu desenvolupament. També ajuda a marcar els límits geo-
gràfics entre els que són dins i fora, entre classes socials i entre espais separats i segregats. En aquesta 
llista d’ambigüitat de la muralla, també podem veure com va facilitar el comerç però, al seu torn, va 
acabar generant problemes d’higiene, circulació, congestió...
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Un dels casos més significatius de transformació d’un centre històric des d’un pla 
urbanístic predeterminat va ser el dut a terme al París del segle xIx per part del 
baró Haussmann9. La demolició d’edificis i de carrers antics va produir a la ciutat una 
evident millora de la circulació però, alhora, també va permetre una repressió més 
efectiva de les manifestacions i de les torbes urbanes.
Una altra forma d’eliminació dels guetos a moltes ciutats europees va ser propiciat 
pels efectes col·laterals derivats de les dues guerres mundials. Com conseqüència 
d’ambdues, molts barris tant centrals com perifèrics de ciutats com Berlín, París, 
Viena o Londres van quedar totalment esborrats i transformats després dels repetits 
bombardeigs. 

La pretensió d’eliminar el gueto des de l’arquitectura i l’urbanisme.

La prevenció o eliminació del gueto ha estat també una font de preocupació i de 
projectes per part d’arquitectes i urbanistes de totes les èpoques. el projecte de 
ciutat-jardí als afores del gran Londres ideat el 1902 per ebenezer Howard es pot 
considerar com un primer intent per millorar les condicions de vida creades per les 
ciutats industrials i les ciutats històriques. La seva proposta apareix com a una reac-
ció als excessos de la ciutat que va definir com “paleotècnica” desenvolupada com 
conseqüència de la primera revolució industrial.

“La ciutat radiant” de Le Courbusier10 ens presenta un altre cas de reacció contra 
les disfuncioalitats urbanes. La seva proposta davant de la densificació i guetització 
va ser la zonificació de l’espai urbà. Le Courbusier apel·la, no a la naturalesa, sinó al 
funcionalisme per ordenar els excessos de la ciutat industrial heretada del segle xIx, 
on es trobaven barrejats els habitatges amb les indústries en carrers estrets només 
aptes per a la circulació dels carros.

els avenços tecnològics que es van donar en la seva època, fonamentalment l’auto-
mòbil, van introduir noves possibilitats, com poder viure lluny del centre de la ciutat. 
d’altra banda, els avenços constructius (el formigó armat especialment) van fer 
possible la construcció d’edificis en altura, la divisió de les activitats quotidianes en 
compartiments i, alhora, l’inici de la segregació de la vida urbana en zones diferenci-
ades: oficines, botigues, habitatges....

La denominada “Carta d’Atenes de 1943” es va convertir en un petit manifest de 
l’arquitectura en contra de les disfuncionalitats urbanes. es va pretendre fixar les 
claus d’un nou urbanisme basat en la zonificació i en la separació entre habitar, 
treballar, recrear-se i circular. La conseqüència de l’aplicació d’aquests principis va 
ser que l’arquitectura va passar a presidir els destins de la ciutat: la ciutat en el seu 
conjunt i en les seves diferents parts va cobrar el caràcter d’una empresa estudiada 
per endavant i sotmesa al rigor dels denominats plans generals11.  

en aquest breu repàs de lluita contra el gueto és indispensable assenyalar el projec-
te d’Ildefons Cerdà per a la construcció de l’eixample de Barcelona12 el 1867. el seu 

9 Li agradava dir-se a si mateix “l’artista demolidor”.

10 Le Corbusier, C. La ciudad del futuro. Buenos Aires: Ediciones Infinito, 2001. Le Corbusier 
va ser conegut com “Senyor purisme”, l’arquitecte cèlebre que construïa poc o res, però somiava ciutats 
senceres. En les seves pròpies paraules: “Una ciutat moderna viu pràcticament en línia recta... La circu- 
lació és recta. La recta és també sana per a l’ànima de les ciutats. La corba és ruïnosa, difícil i perillosa, 
paralitza. El carrer corb és el camí dels burros; el carrer recte és el camí dels homes”. Wright va escriure 
sobre Le Corbusier després de finalitzar un dels seus edificis: “ara que ha acabat una casa, escriurà 
quatre llibres sobre ella”.

11 La carta pretenia ser racional i coherent, però estava deslligada de la vida quotidiana. A 
poc a poc, sota la influència dels seus postulats es va produir la conversió de l’edifici en centre del debat 
i en objecte de contemplació. L’arquitectura que va inspirar va acabar per convertir Europa en un immens 
lloc de “cubs“, de polígons d’habitatges homogenis.

12 Cerdá, Ildefonso. Teoría general de la urbanización y aplicación de sus principios y doctrinas 
a la reforma y Ensanche de Barcelona. Madrid: Imprenta Española, 1867. Reeditado por el Instituto de 
Estudios Fiscales, 1968-1971.
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projecte va anar precedit d’una anàlisi rigorosa de les condicions d’habitatge, segre-
gació social i urbana de la població obrera amuntegada en el centre de la ciutat.

en conclusió, podem veure com l’objectiu principal dels projectes urbanístics i ar-
quitectònics ha estat, doncs, l’eliminació física del gueto. Aquest tipus d’intervenci-
ons han estat habitualment d’una enorme complexitat encara que les seves accions 
s’han acabat fent ben patents i visibles en uns temps relativament curts.

El gueto a la ciutat del simulacre.

La desterritorialització és una de les forces centrals de l’urbanisme contemporani tal 
com constaten diferents geògrafs (edward Soja), sociòlegs (david Harvey), urba-
nistes (Thomas Gordon Smith), i antropòlegs (Manuel Castells, edward T. Hall i Ulf 
Hannerz)13. La ciutat actual s’ha convertit en un lloc de nuclis múltiples, que ocupa 
àrees cada vegada més extenses i amb un gran consum de terra.

el sistema econòmic “postfordista”14 imperant s’ha caracteritzat pel creixement de 
zones especialitzades i interconnectades, així com per la desaparició de les indús-
tries tradicionals dels centres urbans. Si en un primer moment, els camps de cultiu 
pròxims a les ciutats van ser substituïts per la indústria, avui en dia la indústria a les 
ciutats és substituïda per altres tipus de negocis basats en el turisme, l’entreteni-
ment, la producció de noves tecnologies...

Malgrat aquests canvis, el perill del gueto contínua existint en la denominada ciutat 
difusa,  que  s’organitza  en polígons industrials, àrees de negoci, àrees residencials 
i comercials. Una altra tendència és l’aparició de ciutats senceres especialitzades en 
un determinat tipus d’economia (Silicon Valley)15 o ciutats senceres desenvolupades 
entorn d’un determinat producte com per exemple, l’entreteniment de masses16. 
Altres vegades, la tendència a l’espectacularització de la ciutat, a la manera de 
pel·lícules com “el xou de Truman”17, atrapa el resident i el turista en un món creuat 
simultàniament per realitats i simulacres.

Algunes de les conseqüències més negatives d’aquest tipus de desenvolupament 
ha estat la pèrdua d’estabilitat i de cohesió social, la separació social i funcional, 
i, com a conseqüència de tot això, la pèrdua del que avui coneixem com a capital 
social18. 

13 Veure: Soja, Edward. Postmetrópolis. Estudios críticos sobre las ciudades y las regiones. 
Madrid: Traficantes de Sueños, 2008. Hannerz, Ulf. Conexiones transnacionales. Madrid: Cátedra, 1988. 
Harvey, David. La condición de la posmodernidad. Buenos Aires: Amorrortu Editores, 1990. Smith, Neil. 
The New Urban Frontier. Gentrification and the Revanchist City. New York: Ed. Routledge, 1996. Castells, 
Manuel y Hall, Peter. Las tecnópolis del mundo. La formación de los complejos industriales del siglo XXI. 
Madrid: Alianza, 1994.

14 Veure: Soja, Edward. op.cit.

15 Veure: Castells, Manuel y Hall, Peter, op.cit.

16 Arribats a aquest punt, també cal reconèixer les persones que prefereixen passar el seu 
temps lliure en aquest tipus de ciutats temàtiques o en centres comercials on es pot gaudir del consum  
i de l’entreteniment sense els inconvenients que pot plantejar un carrer comercial d’un centre urbà  
tradi-cional.

17 Dirigida per Peter Weir (2002).

18 Bourdieu, Pierre. La distinción. Criterios y bases sociales del gusto. México: Taurus, 2002. 
Putnam, R.D. Solo en la bolera. Colapso y resurgimiento de la comunidad norteamericana. Barcelona: 
Galazia Gutemberg, 2002.
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Del gueto al barri. De l’exclusió a la inclusió social.

davant les connotacions negatives del gueto en les seves versions antiga, moderna 
o contemporània, els barris urbans han continuat sent considerats com els “llocs”, 
és a dir, sinònims de característiques completament diferents i oposades al gueto: 
zones de la interacció cara a cara, de la pertinença, de la proximitat, de la vinculació, 
de la participació...

Tanmateix, la força dels canvis globals assenyalats anteriorment ha acabat arribant 
a totes les peces de la ciutat19. Respecte a aquests nous desafiaments i problemàti-
ques l’antropòleg Arjun Apparurai20 considera que avui en dia estem assistint a una 
progressiva ruptura de l’homogeneïtat “cultural” en molts llocs alhora i com conse-
qüència d’això apareix el que l’autor considera com un nou tipus de paisatges 21. 

La crisi del moviment veïnal tradicional, que en aquesta etapa ha quedat desposseït 
dels seus objectius, és una altra de les conseqüències que assenyala Appadurai da-
vant de la creixent dislocació entre el territori, el temps i l’espai. Aquest mateix autor 
també constata una clara erosió de la relació entre els veïnats espacials i els virtuals 
a causa de l’impacte dels massius mitjans de comunicació electrònics. Per posar un 
exemple pròxim a la seva teoria, avui més que mai el que ocorri en un barri com el 
de Fondo a Santa Coloma de Gramenet pot tenir repercussions immediates en un 
barri de Quito a l’equador i en un altre d’una ciutat del nord de la xina.

Per frenar aquestes tendències a molts barris s’assisteix, per exemple, a un franc 
augment en els esforços de l’estat modern per continuar definint els veïnats en 
funció de les seves pròpies formes d’afiliació i producció de lleialtats. Les inversions 
en 92 barris de Catalunya, propiciades per la denominada llei de barris 2/2004 de la 
Generalitat, poden servir-nos com a mostra.

en el diagnòstic social per accedir als beneficis de l’estat del benestar una alta taxa 
de població immigrant d’origen estranger en un determinat barri, es converteix 
immediatament en un indicador que justifica un projecte d’intervenció social. S’as-
sumeix així de forma indirecta que la sola presència de la immigració transforma una 
determinada àrea urbana en un lloc especial; no directament en un gueto, però sí en 
un lloc necessitat d’algun tipus de projecte.

19 Malgrat els múltiples canvis, en moltes ocasions continúeme mirant-los com si fossin petits 
pobles. Nombroses propostes de reforma són la conseqüència evidente ja que responen a aquest tipus 
de mirades. 

20 Appadurai, Arjun. La modernidad desbordada. Dimensiones culturales de la globalización. 
Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2001.

21 Appadurai ens parla de cinc nous paisatges que es resumeixen a continuació: Paisatje 
ètnic: format per turistes, immigrants, refugiats, exiliats, treballadors convidats que es creuen a moltes 
d’aquestes ciutats i barris. 

Paisatje tecnològic: format per grans empreses amb la seva seu central en una gran ciutat i les 
seves plantes de producció en altres ciutats i països i en constant canvi. Aquestes empreses es desplacen 
en funció del mercat i de la disponibilitat de mà d’obra barata. 

Paisatje financer: format pels mercats de valors i borses que mouen gegantines sumes de diners 
a través de torniquets nacionals que operen a gran velocitat. Paisatje mediàtic: diaris, revistes, cadenes 
de televisió, estudis de cinema que proveeixen d’un complex repertori d’imatges i narracions a especta-
dors de tot el món. 

Paisatje ideològic: té a veure amb les ideologies dels estats i contra ideologies dels moviments. 
Termes en imatges que inclouen idees com llibertat, benestar, drets, sobirania, representació, demo-
cràcia...
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El contrast entre la riquesa del barri i els discursos culturalistes simples.

els barris d’immigrants provinents de diferents països, víctimes dels canvis als fluxos 
de capitals i finances, tendeixen a ser vist i considerats com problemes o futurs 
problemes sense reconèixer que també en algunes ciutats han donat peu al desen-
volupament de noves potencialitats. Un cas ben conegut, amb els seus avantatges 
i inconvenients, és el pes i la força del reclam de la diversitat ètnica per a creadors i 
artistes en la recuperació de la zona est de Londres, a finals de la dècada dels vui-
tanta i principis de la dels noranta. Tanmateix, des de dalt, i pot ser que sense voler-
ho, se segrega i se sanciona: el que és un canvi cada vegada més ampli, inevitable 
i generalitzat en la majoria de les societats passa a convertir-se automàticament en 
un problema.

I què és el que està passant per sota als nostres barris més pròxims? A la pràctica 
veiem que molt poques persones conviuen directament amb aquesta immigració 
d’origen estranger per la qual cosa la situació de gueto es veu reforçada.

en moltes ocasions i com intent de solució s’apel·la a les polítiques multiculturals o 
interculturals22. no obstant això, després de les proclames de bones intencions ve-
iem que la multiculturalitat només es produeix en nivells molt limitats, és a dir, entre 
els veïns/es autòctons en situació de desigualtat social molt semblant a la que tenen 
els nouvinguts. Veïns/es en moltes ocasions amb pocs recursos econòmics i culturals 
i que, al seu torn, en ocasions reaccionen amb un “racisme abstracte” o amb un 
sentit segregador cap el nouvingut o amb una tolerància indiferent donada la pròpia 
situació de risc i exclusió social en la qual tots es troben23. 

des d’altres posicions molt més còmodes, les relacions amb la immigració s’orga-
nitzen a través de filtres, és a dir, d’intèrprets o d’immigrants oficials, que en forma 
d’entitats, ongs, mitjancers o traductors fan el paper d’interlocutors, ventrílocs i 
connectors amb la societat d’acollida.

Els discursos multiculturalistes, una acció fictícia contra el gueto. 

d’altra banda, el concepte de “cultura” (amb totes les ambigüitats que comporta), 
ha passat a convertir-se en una de les claus principals per al coneixement i connexió 
entre les parts. Respecte a la cultura i a les possibilitats d’intercanvi cultural, l’antro-
pòleg Claude Levi-Strauss ens va assenyalar alguns límits importants a recordar. des 
de la seva perspectiva, les cultures són com els trens i nosaltres en som els passat-
gers. els passatgers dels trens que viatgen en la nostra pròpia direcció i de forma 
més o menys paral·lela ens són visibles, mentre que els passatgers dels trens que 
van en direcció contrària ens són totalment invisibles.

Les propostes exclusivament enciclopèdiques i culturalistes corren el perill d’arribar 
a embotir-nos i a impossibilitar, en definitiva, el desenvolupament d’unes veritables 
relacions personals de proximitat. Si d’una banda tenim una capacitat il·limitada 
per a la comprensió, d’altra banda, també hem de reconèixer que tenim límits als 
nostres mecanismes d’aprenentatge i, molt especialment, si els intentem usar d’una 
forma culturalista simple i acumulativa.

22 En l’actualitat, el multiculturalisme i l’interculturalitat s’han convertit en dos “ismes”, en 
dues modes ideològiques gairebé inqüestionables i han perdut molta de la seva força com a mecanismes 
de connexió i barreja. L’ús i abús d’aquesta moda ens pot portar al que Tom Wolfe va criticar quan es va 
produir una situación similar en EUA: “El multiculturalisme?, ah, sí!, aquesta llauna amb la que totes les 
universitats americanes (ara també espanyoles) emboteixen als seus estudiants”.

23 No voldria que això s’interpretés com una crítica cap als veïnats autòctons, que, moltes 
vegades, fan el que poden. De fet, el paper d’aquests veïns/es d’escala és molt important i necessita un 
major reconeixement i suport, ja que és en aquest nivell on s’estan gestionant un tipus de relacions in- 
terculturals molt diferents de les preescrites per les teories oficials. Per a aquests veïns/es la immigració 
no és un discurs sinó que és un realitat molt present amb la que conviuen quotidianament, competeixen, 
simpatitzen, rebutgen, fan relacions o marquen distàncies...
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en altres ocasions aquest tipus de polítiques acaben produint gairebé una compul-
sió i obligació cap a la barreja amb un “altre” generalitzat i abstracte.  

L’ús sistemàtic de festes, músiques i celebracions com a forma de coneixement i de 
proximitat acaben banalitzant el paper de la cultura i oferint-nos només una versió 
molt restringida de les mateixes i del seu rol com a connector entre grups diferents. 
La cultura així usada acaba fent a cada un més ètnic, més folklòric i possiblement 
més aïllat dins del seu propi món.

I a tot això, on són les bones pràctiques?

Per tot el vist fins ara no sembla que tingui massa sentit seguir entossudits en voler 
eliminar el gueto. Potser sigui necessari tractar de llegir-ho i entendre’l des del seu 
interior. Per tant, segons la meva opinió, si existeixen les “bones pràctiques” aques-
tes han d’estar en “el micro” en la utilització preferent dels mecanismes de sentit 
comú, és a dir, primer comprendre per a posteriorment intervenir; o bé investigar i 
actuar en primer lloc i tornar de nou a investigar quan es tracta de posar en marxa 
algun tipus de projecte del signe que sigui.

L’economista Jane Jacobs en Muerte y vida de las grandes ciudades24 ens va fer 
veure el valor d’observar com estan funcionant determinades peces indispensa-
bles a l’engranatge d’un barri, des del funcionament d’un carrer determinat, a una 
botiga, un parc, un equip de futbol de barri o una comunitat de veïns. Segueixen 
tots aquests espais, llocs i grups fent les seves funcions socials més primordials?, 
continuen tenint la força suficient per ser capaços per si mateixos d’evitar el gueto?
  
Respecte als projectes socials i culturals enfocats a la integració compulsiva des 
de fora i des de lluny, hem de tractar de mantenir el dret al respecte i el dret que 
tots tenim a ser iguals, diferents i indiferents en un sentit respectuós (delgado)25, 
així com el dret que també té tot el món a distingir-se i a elevar-se de classe, sigui 
autòcton o nouvingut.

24 Jacobs, Jane. Muerta y vida de las grandes ciudades. Madrid: Ediciones Península, 1973.

25 Delgado, Manuel. Disoluciones urbanas. Procesos identitarios y espacio público. Medellín: 
Editorial Universidad de Antioquia, 2002.
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en un món on l’heterogeneïtat cultural està cada dia més present ens hem de donar 
un cert respir respecte a la moda de la compulsió cap a la barreja, o almenys, cap a 
una mescla que moltes vegades és més fictícia que real. necessitem algun temps 
per a poder, cada un pel nostre compte, reflexionar sobre els canvis que ens vénen 
des de direccions molt diferents i que estan influint en les nostres vides sense saber 
bé com. “estoy desmexicanizándome per a mexicomprenderme”, responia Guiller-
mo Gómez Peña26 respecte a quina era la seva identitat davant de la seva obligada 
vida a cavall de Mèxic i els eUA.

en un altre sentit, davant de les dislocacions procedents del món globalitzat, pot 
ser important continuar mantenint una relació equilibrada amb el temps i el lloc més 
pròxim, és a dir, amb el nostre propi “cronotopos”. en certa manera, estem davant 
d’una situació en la que és necessari buscar un nou tipus de relació colonitzadora 
cap als nostres barris i territoris més immediats i poder així reapropiar-nos dels 
mateixos sense ser excloents ni exclosos. Cada dia sembla ja més evident que hem 
deixat enrere l’època en què eren els propis veïns (immigrants al seu dia), els que 
construïen la integració amb les seves pròpies mans, fent primer la casa, després el 
clavegueram, i finalment les voreres i els fanals.

Acabo recuperant de nou unes paraules del propi Appadurai que insisteixen en 
aquesta direcció:

“els veïnats (en tan que contexts preexistents) són prerequisits per a la producció i 
constitució de subjectes locals, és a dir, per a que nous membres (els nou nats, els 
estrangers, els presoners alliberats, els exesclaus, els convidats, els afins) es pugin 
transformar, de forma permanent o temporal, en subjectes locals, resulta impres-
cindible l’existència de llocs i espais inserts en un veïnat espai-temporal, produït 
històricament, que compti amb una sèrie de rituals, categories socials, experts i 
audiències informades localitzades. Aquí veiem allò local com una cosa donada,  
és a dir, com una segona naturalesa, sentit comú o habitus”27. 

26 Gómez Peña, Guillermo. El mexterminator. Antropología inversa de un performancero 
postmexicano. México: Editorial Océano, 2002.

27 Appadurai, Arjun. op.cit., p.193.
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Il carbone sotto la pelle (El carbó sota la pell) és una instal·lació realitzada el 
2003. Va formar part d’un projecte en el què van participar diferents artistes de 
diversos països de la Comunitat Europea- Itàlia, Grècia, Alemanya - per treballar 
a Apúlia, a l’àrea de Salento (Itàlia).
Antigament definida com “Finis Terrae” donada la seva situació a l’extrem sud de la 
península italiana, Salento és una zona amb forta personalitat. de cara a la Mediter-
rània, va ser sempre, per la seva situació geogràfica, punt d’arribada i terra de pas de 
fluxos migratoris. es vanagloria d’una història extraordinària d’integració i d’assi-
milació de pobles diferents: tant fenicis com grecs, àrabs, normands, turcs, espa-
nyols, per esmentar els majors nuclis que es van establir a la zona. Les contribucions 
culturals dels que es van quedar a les seves platges van ser molt enriquidores i van 
fer de Salento un lloc amb una cultura complexa, estratificada, riquíssima i polièdrica, 
caracteritzada per la pluralitat i les diferències.
 Actualment, Apúlia és també testimoni d’una massiva transhumància física 
i cultural, però ara, deixant a part els turistes, es tracta de “migrants” que travessen 
el Mediterrani en les pasteres de l’esperança i de la desesperació: homes, dones i 
nens que les embarcacions clandestines descarreguen a les costes d’Apúlia; perso-
nes de diferents nacionalitats que abandonaren el seu propi país a la recerca d’una 
feina i benestar. Tot sovint, a la vora del mar, queda el seu rastre: una jaqueta espar-
racada, una camisa consumida, un paquet de bolquers xops i inutilitzables abando-
nats als penya-segats o entre els arbusts. 
 en els últims anys “l’emergència pastera” s’ha transformat en un tràgic i 
imparable degoteig quotidià. Romanen esculpides en la memòria de molts les apo-
calíptiques imatges transmeses, entre la incredulitat general, per totes les televisions 
del món, d’aquell primer vaixell sobrecarregat que va atracar a Brindisi el 1991. en 
la multitud, en l’embolic d’aquells milers de cossos, d’aquells braços aixecats, en 
aquelles expressions desesperades, es podia apreciar l’evidència d’una nova realitat 
que s’anava perfilant i tota la inhumanitat d’aquests viatges destinats a multiplicar-se 
en els anys següents.
 en l’actualitat un nombre elevat de persones emprenen viatges perillosos 
per mar per assolir aquestes costes. Aquesta situació representa un canvi respecte a 
la que es va viure en un passat recent: les mateixes raons que empenyen avui els emi-
grants cap a Apúlia, van empènyer durant llarg temps els seus habitants cap a altres 
països. durant el segle xIx i durant tota la primera meitat del segle xx fins als anys 
seixanta, Salento, com tot el Sud d’Itàlia i la península sencera en general, va ser terra 
d’emigrants; emigrants que marxaven de vegades a la recerca de benestar, però més 
sovint sota l’empenta de la necessitat imperiosa de proporcionar les mínimes neces-
sitats per sobreviure i per a el suport de les famílies. Aquest fenomen social de grans 
proporcions i tanmateix avui generalment silenciat, és el tema d’El carbó sota la pell, 
articulada i elaborada instal·lació de dimensions ambientals que Ottonella Mocellin i 
nicola Pellegrini van decidir realitzar quan, després d’una sèrie de visites detallades 
a Salento, van conèixer alguns testimonis directes d’un fenomen extremadament fort 
en l’àmbit de l’emigració italiana: el dels pagesos que van sortir per anar a treballar a 
les mines de Bèlgica, principalment de Borinage.
 Aquestes persones van emigrar molt joves; després, en molts casos, van 
tornar a viure a la seva terra portant dins una càrrega, sovint silenciada, d’experiènci-
es dures destinades, per a molts d’ells, a quedar-se enterrada en la memòria.
 La primera i decisiva trobada d’Ottonella Mocellin i nicola Pellegrini va 
ser amb Lucio Sozzi, exminer a Bèlgica, on va treballar 30 anys, i amb la seva dona 
i companya, Angela Sozzi, també filla de miner. Avui els dos viuen a Casarano, on 
van fundar una espècie de petit Museu de Miners: un ambient que t’envolta, saturat 
d’objectes i de testimonis, nascut pel desig de conferir un reconeixement als prota-
gonistes d’un fenomen de la història italiana que va afectar a milions de persones i 
que tanmateix avui es tendeix a apartar tant del discurs públic per raons d’oportunis-
me, com del privat per discreció i sentit de dignitat.       
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Il carbone sotto la pelle 2003
Work in progress

Performance amb La Sciuscitta
Barbarano 12.07.2003
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 La  segona trobada va ser amb la població de Barbarano, poble d’unes nou-
centes persones, moltes de les quals amb un passat d’experiències a la mina.
La seva intensa història parla de l’esforç, el perill, la por, el drama d’una vida a les 
fosques, d’un treball tan dur com menyspreat.
 neix així la instal·lació, que troba el seu espai natural en una cavitat subterrà-
nia continguda a la magnífica església fortificada de Leuca Piccola, al mateix Barba-
rano, que va ser la penúltima etapa del llarg pelegrinatge cap al santuari de Santa 
Maria de Leuca. Al costat de l’església hi ha un ample espai delimitat per edificis del 
segle xVII que eren allotjaments per a viatgers i avui s’usen, sense moltes transfor-
macions, com a habitatges, garatges i estables. Aquí es troba l’entrada de la cavitat 
subterrània excavada sota l’església mateixa. Amb els seus profundíssims pous, 
aquest enorme hipogeu o edifici subterrani constituïa antigament un refugi en el 
qual pelegrins i gent de pas podien menjar, aprofitar una pausa, el fresc, la seguretat.
 A l’interior d’aquesta cavitat, la memòria històrica recent de l’emigració de Salento 
cap a les mines de la europa del nord ha pres la forma d’una instal·lació que va ser 
presentada mitjançant un esdeveniment escènic, i que, durant tot el temps que va 
durar l’exposició, va ser acompanyada per la seva rèplica sonora, emesa des d’una 
font situada al campanar de l’església.
Per al visitant, El carbó sota la pell constituïa una espècie de viatge als inferns, un 
recorregut pels passadissos subterranis, la foscor interrompuda només per la llum 
d’una llanterna que se li donava a l’entrada. es tractava d’un viatge intens, al qual 
cadascú havia d’enfrontar-s’hi pel seu compte, amb els altres visitants transformats 
en ombres atenuades per una feble llum.

Performance amb La Sciuscitta
Barbarano 12.07.2003
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 el viatge s’obria amb el cor de Barbarano, La Sciuscitta, que, situat a l’entra-
da de la cova, entonava el seu repertori de cançons dels miners: cants capaços de 
produir una emoció que et deixa indefens. el cor està compost majoritàriament per 
exminers i dones que, com a esposes o filles, havien viscut i compartit la dramàtica 
experiència de l’emigració.
 des d’aquí s’entra a la penombra. La cova s’obre amb un pou al que segueix 
una gran sala; d’aquí es passa al segon pou i es contínua per una galeria llarga i estre-
ta que condueix a l’ambient claustrofòbic excavat al tercer pou. És aquí on ressonen 
les veus dels mateixos habitants de Barbarano, convidats pels artistes a evocar el 
seu passat. Les veus són immaterials però capaces de saturar l’espai. Primer reciten 
noms i dates de naixement dels que van abandonar aquesta zona per anar a treballar 
a les mines de Bèlgica. es tracta de nou de les veus de les dones de La Sciuscitta, 
que aconsegueixen transmetre una forta identitat a una informació, en principi, 
impersonal.
 Una veu d’home i una de dona relaten, al llarg passadís, records d’una vida, 
la por, la foscor, la profunditat: sensacions que es combinen i entrellacen amb les 
provocades pel mateix ambient humit i fosc de l’hipogeu. Caminem i recollim frag-
ments de frases que evoquen records vívids, capaços de fer vibrar la veu de qui els 
narra i el cor de qui els escolta. Fragments de memòria que ressonen, ens perseguei-
xen, se sobreposen els uns sobre els altres, es confonen i ens atordeixen com si fós-
sim dins d’un cap travessat per pensaments que emergeixen amb força, per retirar-se 
després. Paraules inesperades i dramàtiques que s’insinuen en la ment i transformen 
el recorregut del passadís en una experiència emotiva i intensa. La sensació, mentre 
ens endinsem en la foscor, és la de recórrer els espais i els passadissos de la ment, de 
la penombra de la nostra vida interior. Aquí és la dimensió psicològica la que s’obre 
espai, un espai sensible, que vibra amb tota la pena del món.
 en l’últim espai circular, dins d’un pou central més profund que els anteriors, 
es projecta la imatge de dues cames que descendeixen per una escala de cargol: 
una altra referència a un recorregut que condueix als racons de la profunditat psíqui-
ca. Mentre, des del fons del pou arriben veus narratives, com si fossin altres records 
que es desprenen de les profunditats i transcendeixen fins a la consciència. Aquesta 
vegada sí, són records articulats, històries que s’expliquen una vegada per sempre, 
enumerades amb tràgica claredat. I, de nou, el doble relat a dues veus de Lucio 
Parrotto i la seva esposa Angela Sozzi.
 el punt de vista masculí i femení viatgen en paral·lel, s’alternen, represos per 
la veu dels dos artistes: punts de vista entrellaçats indissolublement, que es fan eco 
de les experiències compartides mentre relaten una vida desesperada: el descens a 
la mina, l’olor, la foscor total dels passadissos estrets, el cansament i la suor, la calor 
sufocant, el pa dins d’una capsa de llauna per protegir-lo dels ratolins, l’angoixa de 
l’espera, els fills perduts, les privacions, el menjar que escasseja i la pobresa amaga-
da per protegir la dignitat. Relats íntims en els quals trasllueix l’experiència viscuda, 
precisos encara que no anecdòtics, vibrants però no emfatitzats; relats dolorosos 
de fets que voldríem poder definir inhumans, però que s’acumulen en la memòria i 
el sentir de molts habitants de Salento i aconsegueixen provocar qui els escolta un 
sentiment d’història compartida.
 Amb gran teatralitat, però evitant recórrer a efectes especials, es produeix 
un curtcircuit entre el lloc escollit i la situació a què es fa referència. els artistes inter-
preten l’ambient de l’edifici subterrani com una gran caixa de ressonància per a la 
narració, i el converteixen en seu d’un viatge catàrtic cap als meandres de la memò-
ria, la foscor real i metafòrica de les mines i els moments foscos de la història italiana.
el viatge condueix, a més, al present. Avui en dia, a Itàlia, parlar d’immigració porta 
inevitablement a pensar en el fenomen contrari: la immigració cap al propi país. La 
necessitat, el viatge, el sofriment en terres llunyanes, els riscs i la mortificació no po-
den deixar de llegir-se com a denominador comú de les experiències humanes dels 
emigrants del passat i els immigrants del present.
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 Seria normal que existís una certa empatia cap als immigrants d’avui en 
dia. Tanmateix, en la nostra realitat això no succeeix. A Itàlia observem el sofriment i 
el dolor al nostre voltant però tendim a escollir la impassibilitat, potser per no haver 
de recordar el nostre passat, tan semblant i encara tan proper. La nostra societat 
renuncia a la memòria històrica i a la presa de consciència davant la situació ac– 
tual, i prefereix veure en el fenomen complex de la immigració un perill, una qües-
tió d’ordre públic. Com més evidents són les dificultats, la precarietat i les condicions 
de vulnerabilitat, més es perceben aquestes persones com una amenaça, i majors 
són l’energia i la brutalitat amb les quals són expulsades.
 en aquest sentit, l’obra d’Ottonella Mocellin i nicola Pellegrini és més actual 
avui que quan va ser realitzada. 
 Treure a la llum en l’actualitat les nostres experiències d’emigrants equival 
a afrontar aquest tema, la resistència a mirar cara a cara condicions humanes que un 
temps van ser les nostres, i la foscor d’una població que, obligada durant molt temps 
a suportar el dolor, ha acabat allunyant-se de la seva pròpia memòria.
Per aquest motiu, avui més que mai en aquesta obra hi trobem poesia, però també 
necessitat. Trobem experiències individuals i col·lectives que provoquen una reacció 
de participació, d’història comuna que s’expressa, entre altres coses, en el desdobla-
ment dels punts de vista i de les veus i en la multiplicitat de participants que han con-
tribuït a la creació de l’obra. Però és també gràcies a l’elecció de l’ambient subterrani, 
refugi de pelegrins en viatge, que es transmet el sentit de viatge, de punt d’arribada 
a terra estrangera, d’hospitalitat. 
 durant la realització de l’obra va sorgir un sentiment de participació consci-
ent capaç d’implicar i estimular nous llaços, com demostra el fet que el dia després 
de la inauguració de l’exposició els habitants de Barbarano van voler organitzar en 
nom dels seus hostes artistes una inoblidable festa a la plaça, que avui constitueix 
part integrant, encara que no prevista, d’El carbó sota la pell.
 A finals de 2003, El carbó sota la pell va ser mostrat es va mostrar a Tirana, 
Albània, en una segona i diferent versió realitzada expressament: una pantalla negra, 
les veus dels dos artistes que recorren el passat dramàtic relatat per Lucio Parrotto i 
Angela Sozzi, la foscor d’una vida sense felicitat ni esperança, una càrrega d’experi-
ències i records.
 de nou els dos punts de vista s’alternen i s’entrellacen indissolublement. de 
nou els dos artistes, reprenent les paraules dels exminers, recreen una forma d’iden-
tificació que contribueix al coneixement, evitant que l’obra caigui en el documenta-
lisme i en el perill de resultar neutra.
 Tampoc en aquesta ocasió cap imatge no acompanya el relat: l’únic compo-
nent visual del treball consisteix en els subtítols del text. La raó no és només perquè 
actualment el costum ens ha tornat indiferents a les imatges i perillosament incapa-
ços de commoure’ns davant aquestes; sinó perquè només el negre és prou fosc per 
acompanyar el descens a les vísceres de la terra i del dolor, de la consciència.
el vídeo va ser presentat en un soterrani, en una sala inaccessible tancada amb una 
reixa. Un ambient que evocava la presó: la referència a les condicions metafòriques 
de qui viu obligat per la necessitat es fon amb la referència a les condicions concre-
tes en les quals es reclou els immigrants “clandestins” que, arribats al nostre país, 
són detinguts per les forces de l’ordre.
 Aquesta va ser una versió de l’obra difícil en aparença, resultat d’una conten-
ció formal que aconsegueix un gran impacte narratiu i una forta càrrega emocional. 
en aquesta ocasió pren forma la relació entre la història dels emigrants italians i el 
context albanès: l’Albània d’on procedeixen molts dels immigrants que travessen la 
frontera marítima o terrestre italiana. es tanca d’aquesta manera el cercle i la super-
posició resulta estrident. en aquesta versió de l’obra, la relació entre El carbó sota la 
pell i el context expositiu, i encara més, el context polític i socio-territorial del país on 
es presenta, assumeix una importància fonamental i es converteix en font, tema i seu 
de la instal·lació.
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Vista de la instal·lació a la primera sala

Vista de la instal·lació al passadis
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Il carbone sotto la pelle 2003
Captura de video 
Foto de Lia Rumma Milano, Nàpols

Dos impressions lambda amb aluminium, 
de 30x50cm. Foto de Lia Rumma Milano, 
Nàpols. 

Vista del públic mirant el vídeo 
en el pou a l'última sala

Ottonella assajant per al vídeo... 

Entrevista amb Lucio i Angela Parrotto 
durant la inauguració
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PAOLA dI BeLLO
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el meu treball, en la majoria dels casos, està vinculat al registre 
d’esdeveniments i a la lectura de l’esfera pública, del territori modificat 
pel públic.
encara que, ocasionalment, el posicionament d’algun treball en concret 
pot ser ambivalent.
Crec que l’expressió del veritable esperit de l’art públic opera en les 
obres que, per la seva acció, posen en joc situacions de les quals sor-
geixen reaccions autèntiques i la participació del públic. els tres exem-
ples presentats aquí funcionen amb aquesta lògica.

estic interessada en els artistes que es posen a “disposició” de les neces-
sitats d’un públic o d’una comunitat. Per “disponibilitat”, em refereixo a 
un artista que ofereix els seus mitjans, habilitats o capacitats per satisfer 
la necessitat d’una comunitat en la qual hi ha un problema al que no li 
troben solució.
Crec que hores d’ara l’art pot ser significatiu només des d’aquesta pers-
pectiva. A causa que la societat en la qual vivim està determinada per 
la lògica econòmica - fins i tot en el que es considera temps lliure - un 
artista pot oferir els mitjans i capacitats per fer front a un problema social 
sense solucionar o convertir-se en una veu per arribar a l’esfera política. 
específicament perquè l’acció de l’artista és relacional.

Video Rom (realitzat amb Marco Biraghi el 1998). Aquest projecte va co-
mençar amb la idea de crear, a través d’un intercanvi fotogràfic, un “pont” 
entre alguns dels gitanos que viuen a Milà i els seus familiars que es 
van quedar a Romania. es va establir contacte amb una comunitat de 
gitanos originals de Costei, una petita localitat rural a prop de Timisoara, 
que ara viu en un estacionament a prop del cementiri principal, als afores 
de Milà. després d’obtenir la seva autorització, els vam fer fotos i vam 
portar els seus retrats a les famílies que viuen a Costei. Posteriorment, es 
va repetir la mateixa intervenció a la inversa, fotografiant els membres de 
la família que viuen a Costei i portant els seus retrats a Milà.
el vídeo documenta l’intercanvi de fotografies, col·locant les imatges fil-
mades a Milà al costat de les que es van fer a Romania. És també l’intent 
de narrar una experiència real que encara continua sent indescriptible 
- un veritable exemple d’art públic -. La intenció no és oferir interpreta-
cions, sinó mostrar els objectes, llocs, rostres i ambients que formen part 
d’un estil de vida.
Tanmateix, aquest paral·lelisme no és només una qüestió de representa-
ció, sinó que està relacionat amb la pròpia realitat del lloc. des del punt 
de vista particular dels gitanos, Milà és semblant a Costei. el “descobri-
ment” que el vídeo permet no té un valor local, sinó general. Fonamen-
talment, el descobriment consisteix a entendre que el que es modifica no 
és tant la vida dels gitanos en contacte amb la “civilització occidental”, 
sinó les zones perifèriques de les grans ciutats occidentals que entren en 
contacte amb els gitanos. d’aquesta manera, els espais físics al límit de 
la metròpoli en la qual vivim (i que considerem “nostra”), no només apa-
reixen modificats, sinó també determinats per la presència dels gitanos i 
altres “europeus no comunitaris” que habitualment considerem “estran-
gers”, de tal manera que alguns espais són comprensibles exclusivament 
a la llum del seu “punt de vista”.

A Romania hem après més sobre els afores de Milà, que vivint a la ciutat.
els dos treballs següents són més recents i van ser creats a Isola, la zona 
on visc a Milà. Són obres que considero que pertanyen a l’àmbit de l’art 
públic.
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Video Rom, Milano Romania, 1998.  
En col·laboració amb Marco Biraghi.
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Video Rom, Milano Romania, 1998.  
En col·laboració amb Marco Biraghi. 
Captura de vídeo.  
Foto de l'Archivio Alinari

L’Isola-Che-Non-C’è, 2007. 
Captura de video. 
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Framing the Community (2006) es basa en fer fotografies de grups de 
persones que viuen al barri d’Isola a Milà. Aquesta sèrie va ser realitzada 
per a una exposició a l’Isola Art Center, comisariada per Marco Scotini, 
que tenia com a tema central la zona i els seus habitants. el primer treball 
que es va crear va ser un cartell que va ser col·locat a totes les botigues 
de la zona, convidant a fotografiar-se i a obtenir una còpia de la seva foto 
a totes les persones que estiguessin interessades.

Vaig preparar un escenari tradicional per capturar imatges fotogràfiques, 
però en lloc d’utilitzar un paisatge romàntic com a teló de fons, vaig utilit-
zar una finestra trencada amb vistes al barri: una zona de Milà subjecta a 
una intensa regeneració urbana i especulació immobiliària. els voluntaris 
per ser fotografiats amb la família i els amics pertanyien a aquest paisat-
ge humà i urbà específic. Alhora, aquesta finestra, l’escenari de fons, va 
formar part d’una família hipotètica formada per tots ells.

L’Isola-Che-Non-C’è (never-neverland, 2007) és el títol de la història de 
Peter Pan en italià i en anglès. Isola, “illa” en italià, és també el nom del 
districte de Milà on es va realitzar el projecte que va començar a partir 
d’una observació que totes les mares coneixen: la ciutat i les seves rutes 
urbanes estan plenes d’obstacles que dificulten el pas dels cotxets per 
a nens. el projecte es divideix en tres parts: un vídeo, un pas de vianants 
pintat a l’asfalt, i diversos adhesius. el vídeo mostra les dificultats de les 
rutes urbanes des del punt de vista d’un bebè en un cotxet. en la segona 
intervenció es va pintar un pas de vianants rosa i blau a la superfície de 
la calçada prop d’un jardí públic. La tercera intervenció va consistir en 
imprimir adhesius i distribuir-los als qui estaven disposats a participar 
en la iniciativa. Les etiquetes tenien una imatge i un lema denunciant els 
obstacles trobats durant el trajecte ¡resistència passiva!, i van ser utilitzats 
com a petit acte de denúncia ciutadana.

Aquest és el text de l’adhesiu: 
Com puc passar? Ets al meu camí! 
Desobediència i Sanció 
Si et trobes amb algun d’aquests obstacles al teu camí, una resistèn-
cia passiva, si us plau utilitza aquestes etiquetes com un petit acte de 
denúncia ciutadana.
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L’Isola-Che-Non-C’è, 2007. 
Adhesius 10x10 cm. 

L’Isola-Che-Non-C’è, 2007.  
Pintura rosa i blava en l'asfalt. 
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Framing the Community, 2006.  
Fulletó i foto (impressió lambda 100x70 cm) 
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Text del cartell: 
Vine a fotografiar-te amb la teva família i amics! 
Si participes en la creació d’un retrat del barri d’Isola, 
rebràs una còpia de la teva foto.
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FACHAdA

TUP (TRABAJOS de UTILIdAd PÚBLICA)

PABLO COTTeT
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Antecedents i context 
Fachada1 és un projecte artístic que va ser realitzat pel col·lectiu d’art Trabajos de 
utilidad pública (TUP)2, col·lectiu transdisciplinari3 que investiga la ciutat mitjan-
çant operacions o accions d’art que proposen l’ocupació de l’espai-temps públic. 
TUP busca fer de la ciutat un lloc d’experiència artística i té per objectiu l’execució 
d’experiències generatives de sentits (an)estètic-polítics, fundades en pràctiques 
d’ocupació de l’espai, d’escolta, de relació i de convivència, activades a través de 
la conversa, el treball en comú amb els habitants i els arxius de la memòria de la 
població. 
Fachada va proposar treballar amb els habitants de dos assentaments urbans situats 
a l’orient de la ciutat de Santiago de xile: la Vila Jaime eyzaguirre (Je, comuna de 
Macul) i la Vila Simón Bolívar (SB, comuna de Peñalolén). el sentit general del projec-
te era activar certes expressions del patrimoni de la memòria, proposant com a lloc 
de trobada  les façanes d’habitatges. en ambdós assentaments el projecte va ad-
quirir formalitzacions diferents: a Je les façanes van ser motiu d’un treball fotogràfic; 
a SB s’hi van realitzar intervencions plàstiques i visuals.

Fonaments 
Fachada va tenir com a concepte matriu la interfície: una “connexió física i funcional 
entre dos aparells o sistemes independents”. I és en diversos sentits que la interfície 
és matriu en Fachada.
Un primer sentit: interfície entre arts visuals i vida quotidiana, qüestió que es va 
plantejar explícitament en moviments com Fluxus, i implícitament en la sèrie dadá-
surrealisme-letrisme-situacionisme; o en les reaccions al minimalisme (antiforma, 
earth art, land art, art processual fins al denominat “art relacional” des de finals del 
segle xx). el projecte també es relaciona amb el que més recentment s’ha ano-
menat “public art”4, art públic, amb les concepcions del qual -principalment les 
de Félix duque- així com les ”d’art relacional” de nicolas Bourriaud, s’han buscat 
afinitats, ressonàncies, en aquesta investigació. es tracta d’una interfície que l’art 
contemporani ha accionat retroactivament als arxius de les arts visuals, reconeixent 
les dissidències i alteritats que han posat en moviment el que qüestionen diverses 
narratives històriques i teòriques de l’art.
Un segon sentit de la interfície es refereix a la literalitat constructiva i arquitectònica 
de les façanes que actuen com a frontera entre el públic i el privat, com l’operació 
que dóna lloc al reflex de la ciutat al carrer entés com a mosaic de singularitats do-
miciliàries: cada singularitat domiciliària, una paraula al carrer. A cada façana estaria 
en joc el que els seus habitants posen en l’escena pública, la història de la seva 
residència, de la seva forma d’habitar la ciutat.
Les façanes munten la conversa que dóna lloc al carrer, són com una ciutat incom-
pleta, com una habitabilitat venint, una ciutadania per venir. Les façanes contenen 
cal·ligrafies heteròclites, articulen el passar i l’estar, són l’ocasió mundana del llaç 
social. Les façanes mostren a l’habitant que passa el pas de la vida en fragments de 
l’habitant que hi és, que hi ha estat i que segueix estant-hi. detencions provisionals, 
estacions d’una obra en curs, les façanes s’aixequen com adhesions centrípetes del 
viure que escriuen el carrer.

1  Administrativament, Fachada és un treball col.lectiu d’arts visuals que ha estat possible 
gràcies a haber obtingut  finançament del concurs regular convocat pel Fondo Nacional de Desarrollo 
Cultural y las Artes (FONDART), 2005 (Foli Nº 1CL13123-2005-20104). 

2  A més del que subscriu, en aquesta experiència de TUP hi han participat Leonardo Ahu-
mada / disenyador; Patricio Castro / artista plàstic; Alexis Llerena / creador audiovisual / artista plàstic; 
José Manuel Varas / antropòleg.

3  Denominació  que fa referència a la trobada entre agents de diverses disciplines, la qual 
cosa no és del tot precisa a TUP ja que en aquest col.lectiu hi prima un sentit  “post dispicplinar” o, 
millor, “des disciplinant”. 

4 S’utilitza l’anglès com a reconeixement al concepte i a la seva difusió des de finals del segle 
XX. “Tentados estaríamos de dejar la expresión en inglés: public art (al igual que se habla de pop, del 
minimal o del land art) ya que es sobre todo en Norteamérica donde se está dando este fenómeno, en 
amplitud creciente, y que desde luego se exporta al resto del mundo.” Félix Duque (2001:109). D’ara en-
davant, s’usarà el terme art públic. Veure primer capítol, tercer apartat, secció c.2 Maquinismo nómade: 
estatuto de lo “público-relacional”. 
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Un tercer sentit en el que la interfície va orientar Fachada és aquell referit al significat 
del propi treball. dit en els termes de la tradició teòrica de l’art, es tracta del “pro-
blema de l’obra”; dit en els termes utilitzats durant l’emplaçament de Fachada, es 
tracta d’una interfície que s’esdevé en “la conversa de constructors a constructors”5. 
en la interfície hi ha alguna cosa que actua a tota obra, i que vam entendre com un 
encontre. no hi ha obra en la qual no actuï l’encontre, la trobada del qui la fa amb 
allò que va fent, aquest estar fent on hi compareixen altres concurrents. L’encontre 
d’allò fet amb altres, que podran ser commoguts pel  que es continua fent en el que 
ja està fet, pel que obra a l’obra.

Operacions 
Quines serien les accions sobre les façanes? Una vegada assumides les declaracions 
que traçaven el camp d’acció, que situaven les accions a posar en marxa, es tractava 
de decidir què fer.
Com ja hem comentat, vam treballar en dos assentaments urbans, Vila Simón Bolívar 
i Vila Jaime eyzaguirre. Aquesta última és un assentament programat des de les 
polítiques de vivenda del govern presidit per Frei Montalva durant els anys seixanta. 
La vila Simón Bolívar (primerament anomenada “Guerriller Manuel Rodríguez”) és 
un assentament programat durant la mateixa època per moviments de pobladors 
mitjançant l’ocupació del terreny. dues experiències històriques vinculades al movi-
ment que a mitjan el segle xx a Amèrica Llatina es va conèixer com els “sense casa”.
els recorreguts de TUP per ambdós assentaments suggerien modalitats diferents 
d’acció: oferir una conversa amb els seus habitants sobre el que sabien de l’origen 
de cada vila des de la seva pròpia provinença, les seves trajectòries i les seves cons-
truccions. 
de manera que es van iniciar les converses segons dues iniciatives diferents, fruit de 
les aproximacions realitzades per TUP a cada vila en passeigs per lletres i carrers, 
per veus i documents, per marques registrades en edificacions i cartografies oficials. 
dues apostes d’accés a cada una de les dues viles, que, en definitiva, traçarien les 
particularitats del treball visual que arrencaria entre façanes i viaranys, entre el desig 
del passejant i el dels habitants, entre el que vèiem i els que ens veien.

Vila Simón Bolívar
Aquí, la trajectòria va partir d’una conversa amb una dirigent veïnal, que es va 
interessar per la proposta: “volem visualitzar les històries de les cases a través del 
que ens puguin explicar les famílies”. Va oferir usar la seu de l’organització terri-
torial (com es denominen administrativament les juntes de veïns) i convocar a una 
conversa diversos veïns fundadors de la vila, “dels primers que van arribar aquí”, 
va assenyalar. 
Algunes d’aquestes persones van convidar TUP a les seves cases i aquestes visites 
van permetre la selecció de cinc habitatges, “els primers cinc”. Va ser una selecció 
fortuïta que va anar ocorrent entre les converses a les cases.
en cada visita, els relats adquirien tant notes èpiques com anecdòtiques. es parlava 
d’ahir, dels començaments, explicaven el seu establiment, la memòria de la ciutat. 
els fundadors de la vila SB, part dels “sense casa” que fa quaranta anys van ocupar 
aquests terrenys, van anar explicant el que els interessava de la seva història i, des-
prés de diverses entrevistes, TUP va estar en condicions d’oferir-los propostes per 
treballar les façanes de les seves cases.
Cada habitatge i els seus habitants relators van permetre dissenyar una cartografia 
casa/carrer-vila per cadascun dels cinc casos. Amb aquesta cartografia, a TUP es dis-
cutien diverses propostes destinades a treballar les façanes juntament amb els seus 
habitants. es va decidir la més convincent per a cada un dels cinc casos. Amb la pro-
posta seleccionada, es va dissenyar una carpeta en la que presentàvem la idea de 
treball-façana, les seves característiques tècniques i condicions d’implementació 
mitjançant el treball en comú. La proposta es va discutir amb els habitants de cada 
casa , es va modificar i  es va acordar un pla de treball que es va portar endavant 

5  La fòrmula es l’encert de Patricio Castro, artista plàstic que va convocar els integrants de 
TUP. Va trobar la sentència un parell d’anys després de tancar el projecte. 
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durant diverses setmanes. el resultat d’aquesta primera fase va ser el següent:

Casa-arpillera (carrer el Valle, 5913). en temps de la dictadura (1973-1989), María Isa-
bel Meléndez va confeccionar arpilleres com a treball comunitari. L’arpillera és una 
tècnica de brodat, en tela de tapís, que fixa figures encunyades en teles de colors 
amb llana partida. Pobladora fundadora de la vila, la senyora Meléndez recordava 
com una experiència insular aquelles jornades de confecció d’arpilleres sota  la 
protecció de l’església Catòlica que, des d’experiències similars en parròquies de 
diferents poblacions xilenes, va fer circular per europa les obres de les veïnes.
La proposta executada va consistir en confeccionar comunitàriament una arpillera 
sostinguda en un bastidor metàl·lic i desmuntable adossat al mur lateral del domicili 
que donava al carrer (2,10 x 4,50 m). el motiu de l’arpillera, decidit per la senyora 
Meléndez, va ser la seva història a la vila SB disposada en quatre quadres: arribada i 
ocupació del terreny, aixecament de l’assentament, dictadura, actualitat.
durant setmanes la senyora Meléndez va anant presentant esbossos que eren 
traçats al sector corresponent del bastidor amb llapis grafit sota la seva supervisió. 
després es van començar a retallar els trossos de tela acolorida que finalment es va 
fistonar amb llana.

Memorial infogràfic d’edificació (passatge Maracaibo, 2221). Luis Hernán Pinto, un 
dels tres dirigents que va negociar amb les autoritats l’ocupació del terreny el 1972, 
ens va explicar la procedència dels materials amb què va construir la seva casa. Les 
rajoles del pis provinents d’una farmàcia demolida, el metall de les columnes que va 
caldre extreure de pals de l’enllumenat arracaonats en alguna bodega...

Amb el senyor Pinto van ser seleccionades les històries sobre la procedència de 
materials i la seva destinació actual en l’edificació. es va dissenyar una infografia de 
la casa i es va gravar (pirografía) una placa de fusta de 110 x 80 cm amb una vista 
aèria de l’habitatge i amb línies que unien zones de la figura de la casa amb texts 
narratius. La placa es va cobrir amb resina i es va disposar en un pedestal d’1 metre  
d’alçada a l’entrada interior de  la casa.

Firma constructora (passatge Florencia, 2244). Raúl Hiriart, fuster constructor, va 
arribar a l’ocupació a través de la seva organització de treballadors fusters que aixe-
caven pisos a Américo Vespucio el 1972. el Senyor Raúl ens va explicar àmpliament 
i detalladament les decisions constructives, gests arquitectònics i característiques 
tècniques que havia inventat (antisismes, sostres, passadissos, desnivells, etc.) i amb 
les quals havia anat aixecant la casa familiar durant les últimes quatre dècades.
Per altra banda, la seva esposa conrea herbes medicinals  a l’entrada de la casa. en 
mirar-les des de la vorera, vam notar al mur que sostenia la reixa metàl·lica quatre 
estrelles en relleu sobre l’estuc. Consignaven la firma constructora del senyor Hiriart 
evocant els quatre membres de la família.
La proposta executada va consistir en pintar la reixa i el seu sota-mur, destacar 
les quatre estrelles pintant-les de blau, i instal·lar-hi a sobre (a 50 cm d’altura) un 
recipient metàl·lic  esmaltat amb el nom corresponent a cada herba medicinal que 
hi tenien plantada (“Per a la son “, “Per a la buata”, “Per al dolor”, “Per a la pena”). 
d’aquesta manera, van ser units dos gests autorials en aquesta façana.

Sense la paraula (carrer el Valle, 5887). Héctor Sanhueza, dirigent de l’ocupació del 
terreny, es va pendre el seu temps per explicar-nos com va anar pas a pas aixecant 
el seu habitatge, des de les primeres taules que subjectava a l’arbre (avui en el seu 
pati) que tenia com a referència per al traçat de la casa, fins al seu taller muntat per 
realitzar reparacions de carrosseries d’automòbils, amb el que contribueix a l’econo-
mia familiar.
La proposta articulava dos registres que ens van interessar. Per una part, l’abun-
dància d’anècdotes i per tant de relats, de paraules. I per una altra, la demanda del 
senyor Sanhueza per augmentar la seva clientela impossibilitat de publicitar el seu 
ofici per qüestions administratives i comercials. de manera que es tractava de reunir 
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l’abundància de paraules amb un missatge publicitari del seu ofici, però “sense la 
paraula”, com ell mateix ens va suggerir.
Va cedir quatre peces d’automòbils, algunes sense reparar, altres en procés de repa-
ració i altres ja reparades. Sobre les seves superfícies es van il.lustrar quatre qua-
dres: dos basats en el seu relat de constructor pioner, un tercer amb una fotografia 
familiar i un altre on es va estampar la imatge del protagonista treballant en el seu 
ofici (“sense la paraula”). Aquestes quatre peces d’automòbil de 1,5 x 1 m aproxima-
dament, convertides en quadres il·lustrats, van ser adossades en línia sobre la reixa 
de l’habitatge a 1 m sobre el terra, a tall de vinyetes explicant al transeünt el pas de 
la seva família per la població i el seu ofici.

Mar de fons (passatge Florencia, 2208). Margarida Cofré habita gairebé sola l’ha-
bitatge que va ser aixecat als començaments de la vila. dues qüestions articulaven 
el seu relat: la urgència de trobar una forma de subsistència i el desig de fer pre-
sentable la seva reixa rere la qual s’amuntegaven objectes anònims sense memòria 
ni destí. La iniciativa de subsistència, consistia en una parada de venda de peix 
fregit mitjançant un dispositiu que ella sabia muntar i que constava de font de foc, 
recipients per fregir y taules grans per cuinar i per als comensals. Aquesta iniciativa 
singular estava associada a evocacions sobre el mar com a font de gaudi, de recur-
sos alimentaris i visuals, d’alegria gastronòmica i paisatgística.
La proposta executada amb la senyora Cofré, va consistir en instal·lar la seva parada 
de venda de peix fregit, darrere de la qual es va col·locar una gigantografía6 (pvc 
7,50 x 1,70 mts.) amb la imatge de la senyora Margarita caminant i un mar blau 
verdós de fons. Aquest suport feia tant les vegades d’escenografia de la parada de 
venda, com de façana del seu habitatge sobre la reixa.
Una vegada conclosos aquests cinc treballs, vàrem convidar els veïns i veïnes de la 
vila a una visita itinerant que va culminar en la trobada gastronòmica a la parada de 
la senyora Margarita Cofré, amb el seu mar de fons.  
en una segona etapa, ens vam apropar als veïns per l’interès que les pròpies façanes 
ens suggerien. Van ser les façanes les que van mobilitzar els relats, les que els van 
fer circular, les que van interessar als seus habitants aexplicar-nos, a establir corres-
pondències i interrupcions entre la visualitat dels seus habitatges i les seves vides. 
Van resultar els cinc treballs següents:

Ampolles a l’aigua (passatge Azteca, 5908). davant de les façanes també té lloc 
l’encontre  premeditat d’habitants i transeünts, veïns o passejants. el trasllat de cadi-
res i taules per passar la tarda a la vorera entre la casa i el carrer, la xerrada amb els 
veïns, la música barrejant-se al carrer, són casos tòpics. També ho són certs dispo-
sitius “mítico-tècnics” que permeten protegir la façana; és el cas d’una seqüència 
d’ampolles de plàstic plenes d’aigua amb parafina destinades a espantar la instintiva 
pràctica canina d’orinar a les parets.
La casa d’Héctor compta amb el dispositiu esmentat. de manera que vam decidir 
destacar-ne la presència i cobrir completament la façana amb els envasos. La famí-
lia i veïns van col·laborar amb entusiasme omplint 500 ampolles sobre la reixa de 
la casa del senyor Héctor, qui havia treballat embotellant vi a una vinya veïna del 
terreny ocupat. en l’interior d’algunes ampolles vam disposar trossets de mica amb 
frases extretes de les històries relatades pels veïns.
el conjunt tenia dues lectures. Una, en el pla general rugós ireflectant, i una altra en 
primeríssim pla de les frases que el líquid deixava veure a l’interior dels envasos. el 
treball de muntatge va durar tota una jornada, després es va exhibir durant alguns 
dies. Les ampolles van ser reciclades per a una parada de la fira i l’aigua va córrer 
regant les plantes del sector.

Fotorrelat (Simón Bolívar, 5862). Molts dels “sense casa”, que van protagonitzar 
l’ocupació de la població Simón Bolívar, van reivindicar la seva pertinença al poble 
maputxe, fet reconegut pels pobladors a l’hora de recordar els primers dies de 
l’assentament. Un d’ells, Cipriano, va participar activament en les primeres reunions 

6 Terme que fa referència a la impressió d'una imatge en gran format. 
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on recopilàvem informació per actualitzar de viva veu la memòria de la població. el 
seu interès era relatar fotogràficament el recorregut per terres maputxes i la seva 
ubicació actual a la vila. La reixa es va convertir en una galeria amb les fotografies 
que explicaven el seu relat. Van ser fixades desenes de fotografies muntades en una 
seqüència horitzontal (a una mica més d’1,5 m). els arguments que justificaven la 
selecció van ser incorporats com a peu de cada fotografia. Imatges i texts dibuixa-
ven la interfície des del pla personal-familiar fins als relats públics, aquells en els que 
qualsevol passejant reconeix a la ciutat.

Tall i confecció (Venezuela, 5832). en aquest cas hem treballat la relació entre l’ofici 
de la propietària de la casa i la façana. el món popular sap d’activitats múltiples i 
insospitades per guanyar-se la vida a casa. el que exerceix Mireya és l’ofici cèlebre i 
memorable del tall i confecció. els seus veïns li encarreguen des de reparacions fins 
a creacions majors com a cortines, llençols i conjunts de bany.
el treball muntat consisteix en un gran mantell tèxtil fet a partir de retalls de dife-
rents teles (patchwork).  Hi destaquen figures en negre de l’ofici i d’objectes propers 
a ell (botons, màquina de cosir), a més d’algunes frases de relats sobre la història de 
la vila i finalment la pròpia silueta de la protagonista. Aquesta gran artesania es va 
disposar sobre el mur lateral de l’habitatge, com les catifes en assecar-les després 
del rentat.

A la vitrina (passatge Valencia, 2601). A la llar d’Isabel el treball va consistir en recu-
perar la història familiar mitjançant objectes i imatges memorables per als integrants 
de la família.
Aquesta família, fundadora d’aquesta vila, es veu immersa en la “reforma perma-
nent” del seu habitatge a través de múltiples condicionaments i ampliacions que 
han anat transformant la façana des d’una primera solució, realitzada per la unió de 
dos taulons en forma de piràmide, fins a l’actual construcció de maó, ciment i cerà-
mica. Un detall: es va haver de mantenir incòlume la porta d’entrada. des dels dies 
de l’ocupació, la porta d’entrada no aconseguia ser reemplaçada malgrat que exis-
tia la intenció i malgrat comptar amb una altra porta de reemplaçament en espera. 
Un dels eixos de la proposta va consistir en col·laborar en la substitució de la porta 
antiga i utilitzar-la com a suport del text-relat basat en una entrevista familiar en la 
qual s’explica l’arribada a la població. després va ser muntada una lleixa de 4 m de 
llarg on es van disposar peces de la porta desmuntada, fotografies familiars, un tro-
feu esportiu i una sabata de nena entre d’altres. Una vitrina a la vorera amb objectes 
guardats com a peces immemorials. 

“Techonimia” (carrer Maracaibo, 2496). La gran majoria dels habitants de la vila 
han anat millorant sustantivamente els seus habitatges. Tots descriuen la precari-
etat inicial i les reformes que han permés arribar als seus habitatges actuals, fent 
coincidir les històries d’habitabilitat veïnal i les reformes. Tanmateix, encara queden 
habitatges que testimonien la precarietat resistent a tot afany, aquella precarietat de 
l’ocupació que persisteix fins avui.
És el cas de la família de Berta, el relat de la qual queda marcat per la impotència i 
el desgavell de materials que han estat situats, més quefets servir. Una composició 
del pas de peces heteròclites, adossades, recolzades unes en les altres. Com si des 
de l’ocupació fins avui haguessin estat els propis materials els que amuntegaven 
els seus habitants. el sostre, metonímia d’un habitatge, consistia en dos taulons 
acoblats, monument a la fragilitat resistent. Junt amb els integrants de la família es 
va decidir millorar el sostre tot retenint el passat ja que es va convertir en suport 
per a la inscripció: “SIMÓn BOLÍVAR” en grans lletres vermelles. Una celebració 
als començaments de l’ocupació del terreny, a aquell gest provisional que sempre 
habita la ciutat.

Addenda: la mà (cuatre cantonades: el Valle/Península, Baquedano/ el Valle, Ve-
nezuela/Valencia, Florencia/Venezuela). La iconografia és una clau de la ciutat, una 
clau per conèixer-la des del carrer. els senyals de carrer són un saber que regula el 
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trànsit i l’habitabilitat. Vam voler també realitzar una proposta engendrada pel que 
vam escoltar als carrers de la vila Simón Bolívar.
Vam fer una pausa en el treball de façanes amb els veïns i decidirem instal·lar en pals 
de l’enllumenat públic quatre mans esculturals de guix que sostenen una plomada 
cònica de maçoneria. Vam fusionar així la icona de la mà del constructor, del déu 
demiürg, amb les diferents associacions que la mà té en la conversa popular: liderat-
ge, privilegi, oportunitat, accés...
els pals estan ubicats a quatre cantonades emblemàtiques per a alguns joves de la 
població: L’animita de Peyuco a l’entrada de la vila, sobre la principalbodega, la can-
tonada amb placa recordatoria a la mort d’un de “els cabros de la cantonada. Pals 
de la llum escollits per instal·lar aquestes escultures de mans que, per a alguns veïns, 
marcaven el gest de la plomada del “mestre”.
 
Vila Jaime Eyzaguirre
Aquí en la Je, davant de la vila SB, no ens vam trobar amb res semblant. Algun mem-
bre del TUP tenia referències anteriors, coneixia altres dinàmiques veïnals diferents a 
les tristes juntes de veïns de la vila Je. Va semblar innecessari detenir-se en el detall 
de les diferències entre SB i Je. Aquest mateix encontre en la diferència, va conduir 
a una aposta per la trobada intervinguda per la sorpresa. el col·lectiu es va instal-
lar, una tarda de dissabte, en un estret passatge amb una graella, brases i xoriços, 
convidant sense més. 
Creixien les preguntes dels veïns davant d’una invitació inusitada. I sense proposar-
nos satisfer-los, ni amb xoriços ni amb respostes, conversàrem. Una altra vegada 
(potser sense la mateixa fórmula, encara que amb la mateixa equació) vam dir: “vo-
lem parlar de les seves històries sobre les cases, com ens les vulguin explicar”.
Primer, vam escoltar les històries ”d’haver arribat”, de la intempèrie i l’esforç. Algú 
va suggerir “jo tinc la foto en la que apareixem quan vam arribar aquí. esperin, que 
la porto”. I van arribar també els comentaris dels comensals improvisats al voltant de 
la graella i l’interès per compartir les seves fotografies a la llum dels relats, diversos, 
trobats, discordants alguns, complaentment consensuals d’altres.
Aquest encontre (“choripanazo” en la denominació documentada), va posar en 
circulació uns sentits en els que ens reconeixíem. els de la graella oficiàvem de 
convocants d’aquells relats que els veïns desitjaven compartir i que vam veure que 
teníem l’ocasió de continuar escoltant. Mentre, continuaven anant i venint amb 
fotografies grogues, avisant per les cases, als seus veïns i continuaven passant foto-
grafies llunyanes. També vam enregistrar audiovisualment els relats visualitzats i les 
fotografies parlants.
Vam reconèixer el mateix desig “d’explicar mostrant”, encara que aquí el fil conduc-
tor eren les imatges amb les que vam muntar un operatiu visual per activar el que 
ens semblava escoltar. Vam dissenyar una jornada, que anomenàrem “Porti la seva 
foto”. Vam convocar (amb els mitjans de qualsevol campanya) veïnes i veïns a portar 
fotos “d’època” que parlessin dels començaments de la vila Je. ens vam instal·lar en 
una parada de carrer: carpa, taulells, màquines per digitalitzar les fotografies, amb 
la seva data i referències. Vam construïr un arxiu fotogràfic. A canvi del lliurament 
de material per a l’arxiu, TUP realitzava una operació d’emmarcat doble: la foto i la 
façana.
Vam digitalitzar cada fotografia, identificada amb el nom del seu portador, adreça 
(carrer/passatge i número) i vam afegir una narració sobre la història que la imatge 
tenia per als seus portadors. després vam emmarcar la peça en un marc “asiàtic” 
(plàstic daurat brillant, 40 x 30 cm).  
La imatge emmarcada va ser instal·lada a la façana de cada habitatge, i registrada 
fotogràficament (foto de foto sobre façana). S’hi van mantenir durant alguns dies. 
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els veïns visitaven les façanes per veure’s a si mateixos i a altres veïns, intercanviaven 
comentaris sobre qui apareixia a la fotografia posada a la façana de la casa de qui 
allà residia. diversos passatges es van convertir en galeries fotogràfiques, visitades 
pels veïns que s’informaven mútuament.

Torni-la a portar (la seva foto)
Aquesta experiència ens va semblar notable tant per la seva convocatòria i interès/
desig, com per la mobilització dels veïns, pels passatges/galeries fotogràfiques i els 
reencontres entre el veïnat, distanciat per la vida quotidiana. Al punt que vam deci-
dir fer una segona convocatòria que denominàrem “Torni-la a portar (la seva foto)”. 
Vam registrar i muntar en aquells marcs “asiàtics” més de 120 peces pertanyents a 
56 famílies. 
Tant en “Porti la seva foto” com a “Torni-la a portar (la seva foto)“ la parada es va 
transformar en lloc d’encontre de veïns i veïnes que, amb una imatge a la mà, trans-
metien les múltiples versions de la vila viscuda, de la història poblacional feta de les 
històries dels seus habitants. es va anar tramant una visualitat que entrellaçava la 
memòria veïnal, familiar, constructiva, imaginària. Façanes.
Què haviem de fer amb l’arxiu fotogràfic i narratiu que havíem fet emergir en aquest 
altre assentament? Quin botó podíem oferir al trau? Sabíem que el reforçament 
de les vores (el marc) de l’obertura, d’aquest trau, permetia cordar per descordar, 
destacar el fronterer com a lloc de pas i encreuament.
Vam tornar a aquell paisatge de veïns visitant façanes allunyades del seu habitatge 
per “veure’s” en una foto. Vam dissenyar Jimmy Say / Operació Lloc. 
La vila es va xifrar en un nom amb el què els que ronden pels carrers, els que els 
aplanen, els d’allà, es reconeixen: Jimmy Say, argot que articula l’arbitrarietat del 
nom de pila, un renom anglòfon (Jimmy), amb un cognom, una veu, que diu (Say). 
només els d’allà saben de Jimmy Say. Com també només els primers van saber de  
“l’operació lloc”, nom oficial de la solució habitacional pública: lliurar una escriptura 
(certificat públic de propietat) d’un lloc traçat amb guix.
Carrers exposats en trau, exposició de carrer en trau. Vam pintar un oval blanc 
reflectant de 8 m. x 4 m. aproximadament al mig d’un dels carrers més amplis de 
la vila. Sobre aquest trau vam traçar amb tires de roba i guix vermell primer i després 
amb pinzell i tinta negra, el plànol oficial actualitzat de la vila. en aquest plànol, vam 
marcar en color vermell els rectangles corresponents als habitatges que van aportar 
les seves fotografies, i des d’ells van ser traçades línies amb tires de roba cap a fora 
del plànol i encara dins de l’oval blanc. de manera que, en un extrem d’aquestes líni-
es, es trobava el rectangle corresponent al domicili del que provenia la imatge i, en 
l’altre, la fotografia emmarcada i posada sobre un breu pedestal.

Situàvem una zona d’inscripció. 
Abans d’aquesta operació, vam posar en moviment l’arxiu digitalitzat, realitzant una 
recerca de domicilis i fotografies, porta per porta, sol·licitant les peces per realitzar 
l’exposició “Jimmy Say/Operació Lloc”. Vam avisar de l’esdeveniment, vam convidar 
per diferents mitjans, i durant aquella jornada vam rebre els veïns que venien a reco-
nèixer el seu habitatge en el plànol, a instal·lar les seves fotografies en un dels dos 
extrems d’aquestes línies. encara més, habitants que no tenien les seves fotos amb 
el marc asiàtic, portaven imatges per instal·lar-les: pintant nous rectangles, traçant 
noves línies, posant en acte la ciutat en tal escriptura. 
Les façanes han estat un “pretext” per parlar de la ciutat que parla als carrers; els 
carrers un “pretext” per saber de la ciutat-experiència que s’escriu a la interfície de 
les façanes.
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ELS PROTAGONISTES
Cinc realitats, de moltes, que es reuneixen a 
DINAMIK(TT)AK.

Endika (17) correspon a l’estereotip de 
jove ideal: educat, esportista, extraver-
tit, disciplinat i una mica vàndal quan ha 
que ser-ho. Li encanta la creativitat (o 
això diu) i vol passar un estiu formidable. 
DINAMIK(TT)AK li sembla un pla atractiu 
i decideix apuntar-s’hi. 
Laura (19) se sent pressionada pel seu 
context; ha de demostrar del que és 
capaç, que és artista, que sap pintar 
bé -encara que el que on es troba bé 
és amb el seu grup de rap-. Per a ella 
participar en les colònies és com entrar 
a formar part d’una elit i això li produeix 
més tensió.
Mikel (17) és realment un bon paio/tio 
però no està acostumat als altres. no 
té res contra ells, però no els troba ni 
atractiu, ni possibilitats. ens envia la seva 
sol·licitud perquè li ho ha comentat una 
professora de l’institut.
Laurita (26) és una artista jove. Trobem 
coincidències entre els seus planteja-
ments i els nostres, i ens sembla que 
encaixa perfectament en aquesta edició 
de dInAMIK(TT)AK. Mai no havia treba-
llat amb adolescents però la nostra invita-
ció li sembla un repte molt suggeridor.
Artium està experimentant canvis de 
plantejament intern. Vol potenciar activi-
tats que fomentin la producció d’expe-
riències i coneixement. ningú abans no 
havia viscut 12 dies al museu. I menys un 
grup d’adolescents. I molt menys per 
repensar el museu des de dins.

QUÈ ÉS DINAMIK(TT)AK?
ARTIUM, Vitoria-Gasteiz, segona quinzena 
de juliol. Al museu es donen cita 10 joves, un 
equip de mediador*s i dinamitzador*s,1· i una 
sèrie d'activistes culturals. Viuran i treballaran 
al centre durant les pròximes setmanes. Co-
mença l'edició 2009 de DINAMIK(TT)AK2.

1 · Nota: A la versió catalana s’ha man-
tingut on ha esta possible el símbol : *, utilitzat pels 
autors per tal de minimitzar la distinció de gènere.

2  DINAMIK(TT)AK s’ha realitzat durant 
els quatre últims anys. Les tres primeres edicions es 
van celebrar a Arteleku, centre cultural depenent de 
la Diputació de Gipuzkoa (Donostia-San Sebastián). 
L’edició de 2009 ha tingut lloc a ARTIUM, Centre-
Museu Basc d’Art Contemporani (Vitòria-Gasteiz) 
com a part del LEM (Laboratorio  de Experiencias 
Museográficas). Des de l’any 2007 forma part del 
programa internacional de camps de treball Auzo-
landegiak del Govern Basc.

DINAMIK(TT)AK és un camp de treball  d’estiu 
sobre creativitat. està dirigit a joves d’entre 17 
i 19 anys, convidant-los a viure una experièn-
cia de lleure educatiu i reflexió en acció, amb 
l’objectiu que s’aproximin -des de la pràctica 
interdisciplinària- a la imaginació, la creativitat 
i a la pràctica artística, enteses com a eines 
d’intervenció social, més enllà d’una sèrie 
d’habilitats relacionades amb la representació 
estètica.

Com a artistes entenem que una de les 
funcions principals de la cultura i la creació 
actual és ajudar-nos a interpretar el món en 
el qual vivim i a entendre’ns immersos en ell. 
Per això considerem que, fomentar la creati-
vitat, l’expressió personal i el paper actiu com 
a prousers3 culturals des de l’adolescència és 
un dels objectius principals a plantejar des 
d’una pràctica social, política i culturalment 
compromesa.

Per això, AMASTÉ 4 i CASI TENGO 18 5 desen-
volupem conjuntament diferents experiències, 
de participació, acció sociocultural i educació 
no-formal amb adolescents, basades en estra-
tègies pedagògiques de creativitat i mediació. 
DINAMIK(TT)AK potser sigui la més significati-
va de totes elles.

Perquè amb adolescents? 
L’adolescència és el període en què potser 
més es defineix la nostra identitat. Amb un 
munt de canvis tant físics, com intel·lectuals 
i emocionals. És el final d’una etapa i el co-
mençament d’una altra; un moment en què 
es construeixen els hàbits, es busquen nous 
referents i es persegueix una progressiva 
emancipació. Un moment intens i idealista, 
ple d’energia i de contradiccions, en el que 
creiem essencial actuar i oferir experièn-
cies emancipadores amb què contribuir al 
desenvolupament autònom i ideològicament 
independent de les persones.

3  productor*-usuari*

4  AMASTÉ, som una oficina d’idees 
especialitzada en articular processos i dispositius de 
mediació, relacionals i participatius, que fomentin 
la imaginació, la reflexió activa i l’esperit crític, en 
àmbits com a innovació social, joventut, cultura, 
aprenentatge, alfabetització mediàtica, desenvolu-
pament de territori, etc. (www.amaste.com)

5  CASI TENGO 18 és una associació que 
es dedica a fomentar la diversitat cultural a través 
de projectes que tinguin com base la participació 
activa de la societat civil, centrant-se en els adoles-
cents (treballant amb ell*s, no sobre o per a ell*s). 
(www.casitengo18.com)
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Perquè el format colònies? 
entenem el nostre treball amb adolescents 
com una pràctica des de la mediació i la 
pedagogia política i de contacte, fent prevaler 
la convivència i el factor relacional. de totes 
les accions que duem a terme, aquesta és la 
que suposa un procés més estable i mantingut 
en el temps, la que ens permet desenvolupar 
un treball més detingut, i la realització d’una 
pràctica real de creativitat aplicada a les 
situacions quotidianes. Al mateix temps, la 
convivència 24 hores imbueix al grup en una 
dinàmica propícia i la intensitat del viscut fa 
que l’experiència resulti significativa. 
Però quin format té realment?, és un campa-
ment?, són unes colònies, un camp de treball? 
des de l’any 2007 s’engloba en el programa in-
ternacional de camps de treball Auzolandegi-
ak del Govern Basc i moltes vegades utilitzem 
aquesta accepció a l’hora de referir-nos al 
projecte. 
no ens sentim d’acord amb aquesta definició 
però exemplifica certes indeterminacions en 
les quals ens trobem: si són colònies, si és un 
camp de treball, si és un espai lúdic (de tre-
ball), si són vacances, si és treball, si és lleure... 
DINAMIK(TT)AK es desenvolupa a l’estiu, mo-
ment de lleure i vacances per als participants, 
però l’activitat a les colònies és frenètica i amb 
prou feines hi ha períodes no planificats (el 
temps lliure també es programa). Amb aques-
tes aparents contradiccions el grup es planteja 
substanciosos debats entorn de la pràctica 
creativa (si és treball, si és una cosa que es fa 
per gust, etc.).

Amb quins objectius?
en les nostres propostes donem especial im-
portància a la participació i interacció entre els 
assistents, posant èmfasi en els llenguatges, 
mitjans i dinàmiques que els són més afins; en 
la creació d’un imaginari propi i en el desenvo-
lupament de la seva capacitat d’anàlisi (auto)
crític. A més, plantegem altres objectius com: 
fomentar la imaginació i la creativitat com a 
“matèria primera” per al desenvolupament 
personal i col·lectiu; promoure l’ús conscient 
de les nTICs i els (nous) mitjans de comu-
nicació com a canal i plataforma de treball; 
desenvolupar la llibertat individual juntament 
amb la capacitat de treballar en equip, de 
manera cooperativa en projectes col·lectius 
fomentant la proactivitat per dur a terme de 
forma autònoma les seves inquietuds.

Què implica una convivència en les matei-
xes condicions?
el camp de treball es desenvolupa en un rè-
gim de convivència total. Això significa dues 
setmanes on tots els implicats -participants, 
monitor*s i artistes invitats- conviuen en les 
mateixes condicions les 24 hores del dia. 
Aquest és un dels aspectes més importants 
de DINAMIK(TT)AK. Implica qüestions que 
poden semblar nímies com que els horaris 
són els mateixos, les tasques (cuinar, recollir, 
fregar...) es comparteixen, les habitacions i 
les infraestructures són comunes i la presa 
de decisions correspon al grup en el seu 
conjunt... ens sembla fonamental propiciar 
aquest camp comú de relació on s’eviten les 
jerarquies, i que suposa una important fractu-
ra per als qui esperen trobar una estereoti-
pada relació vertical de poder i control tipus 
professor*-alumn*. 
Alhora aquesta convivència genera llaços 
“afectius” i sinergies que es continuen de-
senvolupant posteriorment fora del camp de 
treball de forma natural i autònoma, la qual 
cosa per a nosaltres representa l’èxit d’un 
dels nostres objectius informals.

LES SITUACIONS
Cinc moments viscuts en DINAMIK(TT)AK’09.

Dimarts 14 de juliol, 8:42 hores. En 
una cantonada dels passadissos interns 
del museu es creuen dos assistents  del 
museu, tres montador*s i dos adolescents 
en pijama que es dirigeixen a les dutxes 
amb cara  d’adormits i amb el xampú, la 
tovallola i les xancletes.
Dijous 16 de juliol, 23:05 hores. El grup 
tot just acaba  de sopar i es disposa a fer 
una visita guiada a les fosques (amb llan-
ternes) per l’exposició “No more heroes”. 
Després tot*s dormiran en una de les sales 
de l’exposició6. 
Divendres 17 de juliol, 16:36 hores. 
Una visitant al museu no es decideix per 
quin urinari li correspon. Els senyals dels 
sanitaris s’han alterat i ara presenten noves 
icones transgenèriques.7

6  Aquesta referència correspon a 
"Noche en el Museo III", una acció plantejada per 
Arturo Fito Rodríguez (http://www.dinamikttak.
com/dinamik09/2009/08/06/noche-museo-resumen/

7  Aquesta referència correspon a 
"Noche en el Museo III", una acció plantejada per 
Arturo Fito Rodríguez (http://www.dinamikttak.
com/dinamik09/2009/08/06/noche-museo-resumen/
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Dilluns 20 de juliol, 22:18 hores. Nit de 
cinefòrum. Un dels participants8 proposa 
tres pel·lícules de la biblioteca del museu. 
El grup decideix quina es mira. Després es 
genera un animat debat.
Dijous 23 de juliol, 11:27 hores. El grup 
recorre els carrers de la ciutat vestits 
amb uns bussejadors blancs interrogant 
tothom amb qui es creuen sobre els seus 
desigs. Amb els que generaran un mapa 
del desig de la ciutat9.

EN QUÈ CONSISTEIX DINAMIK(TT)AK?

DINAMIK(TT)AK són dotze dies d’activitat 
constant a un ritme frenètic. L’activitat s’orga-
nitza en diferents tallers impartits per artistes 
i activistes culturals que desenvolupen10 una 
tasca creativa en àmbits molt diversos, i una 
sèrie d’activitats complementàries dirigides a 
conèixer el context on tenen lloc les colònies. 
Aquests són els aspectes fonamentals per 
conèixer el dia a dia del camp de treball.

Canvi continu
el projecte està concebut com un format  
mutable que canviï amb cada edició, tant  

8  Aquesta referència correspon a “Ontzi 
Postontzi. Buzo buzón de deseos” el projecte 
resultant del taller “Qué hago yo aquí” coordinat 
per Laurita Siles.  (http://www.dinamikttak.com/
dinamik09/2009/07/24/ontzipostontzi/).

9  En DINAMIK(TT)AK han participat: Úbi-
Qa, Iñaki Imaz, Consonni, Pripublikarrak, Xabier Er-
kizia, Isabel Herguera, MYJOK, Julio Cesar Palacios, 
Fela Borbone, Joystick, Misha Caníbal, María Ptqk, 
basurama, Saioa Olmo, BABA, FAAQ, Arturo-Fito 
Rodríguez, Iñaki Marquinez, Laurita Siles i Yogurinha 
Borova.

10  D’aquesta manera a la primera 
edició, per exemple, simplement buscàvem donar a 
conèixer l*s participants un ampli i variat panorama 
de maneres i experiències creatives recolzant-nos 
en microtallers, visites a artistes, xerrades i debats. 
En canvi l’última edició (2009), realitzada a Artium, 
s’ha plantejat amb l’objectiu de “repensar el museu” 
com a eix central. I l’activitat es va estructurar a dos 
tallers principals (un destinat a reflexionar sobre el 
museu “cap a dins” i l’altre “cap a fora”) i una sèrie 
d’accions microtallers complementàries que servien 
per reforçar conceptes, plantejar reflexions annexes 
o simplement per relaxar-se canviant l’activitat.

11 Entre aquestes, l’edició de 2007 es 
va basar en els modes de treball. Vàrem idear 
cada taller per que hi col·laboressin dos artistes (o 
grups d’artistes): un de l’àmbit local i un altre de 
procedent d’un altre context. Això aportava visions 
diferents i complementàries sobre un mateix tema. 
El 2008 ens vàrem endinsar en els diferents proces-
sos (mentals i metodològics) a l’hora de plantejar-se 
els projectes. Vam reduir el nombre de tallers per 
dedicar-li més temps a cadascun, vam convidar 
artistes que tinguessin formes de treballar molt 
diferents entre si i es van diversificar les accions 
concretes que conformaven els tallers. Volíem fixar 
les bases de com i quins passos es poden seguir en 
cada moment per avançar en els projectes.

en la implementació de les activitats concre-
tes (durada i temàtica dels tallers, la naturalesa 
dels artistes invitats, la manera de funcionar 
amb ells, etc.), com en l’organització de la con-
vivència. Això ens permet convertir el model 
en un procés experimental més ric i sofisticat 
posant en marxa noves accions i dinàmiques; 
coneixent i treballant amb nous activistes 
culturals, artistes i professionals de la creati-
vitat; generant nous mètodes i processos de 
treball amb ells; buscant, en definitiva, noves 
possibilitats11.

Com s’idea/es prepara un taller? 
el primer punt a treballar són les línies espe-
cífiques de cada edició, una mena de “línia 
temàtica o editorial” que es decideix tant 
seguint voluntats pròpies, com amb el treball 
amb la institució que acull les colònies. 
Una vegada definides, es trien els artistes que 
es convidaran a participar. Són escollits se-
gons l’afinitat del seu treball -o processos de 
treball- amb la temàtica o el plantejament de 
l’edició en curs i la filosofia base del projecte. 
Als artistes se’ls demana una proposta de 
taller basant-se en les premisses generals 
de l’edició i en la seva pròpia experiència. 
A partir d’aquí, es realitza un treball conjunt 
per perfilar els tallers: es fixen els temes, con-
tinguts, expectatives, dinàmiques i objectius 
concrets de cada taller, i es coordinen qüesti-
ons de producció i necessitats específiques.  
en algunes ocasions els artistes invitats no 
tenen una experiència pedagògica anterior, 
o mai abans no han treballat amb adolescents. 
Són casos en els quals el nostre paper medi-
ador s’enfronta a un doble repte -en les dues 
direccions-.
La planificació i definició és un dels punts més 
enriquidors del projecte: el treball en col-
laboració amb altres agents amb qui compar-
tim ideologies, metodologies, punts de vista, 
etc. Tot va definint-se i agafant forma i, per 
tant, està ple d’intensos debats, dubtes, presa 
de decisions, etc.
Segons la nostra forma d’entendre els projec-
tes i els seus processos de treball, aquest és 
el moment essencial de DINAMIK(TT)AK. Per 
això creiem que aquest és el punt en el qual 
cal invertir tota l’energia i el temps necessaris 
fins  que el plantejament de l’edició, l’elecció 
dels invitats i el programa activitats a desen-
volupar encaixin de manera totalment satisfac-
tòria amb les expectatives que ens hem fixat.
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Com es desenvolupen els tallers?
A DINAMIK(TT)AK es posa en pràctica una 
pedagogia basada en l’aprenentatge col-
lectiu. el paper de monitor*s i artistes és el de 
possibilitador*s de l’experiència, impulsats 
per una voluntat més educativa que formativa 
i tractant de mantenir-se sempre en el delicat 
punt d’equilibri on la mediació permet el des-
envolupament de les capacitats autònomes 
del grup. 
A cada taller són els invitats que proposen als  
participants desenvolupar projectes seguint 
els seus plantejaments i/o claus de treball. el 
grup -participants, artistes i monitor*s- defi-
neix el projecte al complet: li dóna forma, el 
desenvolupa, ho comunica i l’executa, prenent 
les decisions col·lectivament però deixant 
també espai per al desenvolupament de les 
capacitats individuals. es preval el procés de 
treball i la recerca de resultats més o menys 
informals, sobre l’obtenció de resultats “ex-
cepcionals”. 
És important assenyalar el valor que li donem 
a la comunicació dels projectes i incorpo-
rem aquest aspecte a l’hora de configurar 
DINAMIK(TT)AK. els tallers inclouen les neces-
sitats de comunicació, al mateix nivell que la 
conceptualització o el desenvolupament dels 
projectes, i el grup s’encarrega de contactar 
amb els mitjans perquè cobreixin aquells 
projectes en els quals es realitzaran accions 
públiques (concerts, accions de carrer...).

El paper transversal de les NTICS. 
L’alfabetització mediàtica i l’ús conscient de 
les noves tecnologies és una de les nostres 
línies transversals de treball amb adolescents. 
el camp de treball compta amb un blog col-
lectiu, alimentat a diari pel grup, en el qual es 
bolca tot el viscut durant els 12 dies. Aquest 
espai (http://www.dinamikttak.com) és alhora 
una finestra oberta a l’exterior i un lloc que 
reuneix informació de les diferents edicions 
(tallers realitzats, convidats, imatges, vídeos, 
processos, conclusions, etc.).

La importància del entorn i el context
DINAMIK(TT)AK no és una illa, ocorre en un 
centre i en una ciutat concreta. I els processos 
de treball inclouen entre els seus objectius 
el coneixement i la interacció amb ambdós. 
Per als participants l’experiència de conèixer 
com funcionen aquests centres i els dife-
rents agents que s’hi donen cita, els suposa 
imbuir-se en un context de producció creativa 
real. el camp de treball pretén actuar en/amb 
el context local on s’inscriu, és per això que 
els tallers estan encaminats a succeir al carrer, 

interactuant amb el veïnat, i es participa en 
altres iniciatives que estiguin ocorrent a la 
ciutat.

El COMIAT? 
Tornem amb els cinc protagonistes, aquesta 
vegada el dia que s’acaba DINAMIK(TT)AK.

Endika s’adona que no té tan clar com 
s’entesta en afirmar, quina serà la seva 
vida dins de 10 anys. El seu ordenat pla de 
“treball (amb corbata i maletí d’executiu), 
dona, fill i casa”, trontolla quan la resta de 
company*s reconeix en grau major o me-
nor que el seu futur estava ple de possibi-
litats i s’anirà construint amb el temps.
Participant en les colònies Laura ha cone-
gut gent en el seu mateix moment i situ-
ació. Finalment ha aconseguit relaxar-se, 
aprendre a valorar el seu raig de veu i la 
capacitat de comunicació de les seves 
rimes. I que la pintura no “ho és tot”.
Mikel comprova que detenir-se a parlar 
amb els altres li aporta altres punts de 
vista, que treballar amb altres persones 
multiplica les seves possibilitats i que sí, 
que potser sigui més còmode mante-
nir-se al marge, fent “les seves mogudes”. 
Però està satisfet. Quan el seu germà ve 
a recollir-lo, li presenta un per un tots els 
membres del grup i li mostra orgullós tot 
el que han treballat.
Laurita té sensacions ambivalents. D’una 
banda li ha resultat un experiència molt 
enriquidora, però també reconeix que 
implicar-se tant ha estat esgotador física-
ment i emocionalment12.

El museu respira alleugerit perquè després 
de les colònies l’edifici segueix dempeus. Han 
estat dotze dies molt intensos i conviure amb 
un grup d’adolescents ha estat una experièn-
cia suggestiva, divertida i molt enriquidora.

12  En paraules de la pròpia Laurita Siles: 
“La tasca pedagògica artística grupal dóna verti-
gen... Aportar els teus coneixements i experiències, 
tenint present com a objectiu no influir. D’una banda 
és bonic i interessant veure com (el grup) construeix 
en col·lectiu a partir d’unes “pautes”, i alhora és dur 
personalment autocensurar-se per no influir en la 
seva presa de decisions... ups!“.
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COM CONCLOU DINAMIK(TT)AK?
Si la creativitat és, com defensem, una eina 
transformadora, haurà de generar en primer 
lloc un canvi fonamental a nivell intern. Aques-
ta és una de les motivacions més fortes per 
les quals decidim realitzar DINAMIK(TT)AK: 
trencar esquemes. Propiciar aquests canvis in-
terns en els que acudeixen al camp de treball 
principalment, però també en els artistes amb 
qui treballem, en les institucions, i sens dubte 
en nosaltres mateixos.

els participants estan tancant una etapa (tot 
just han acabat el batxillerat) i ens agrada 
pensar que s’enfrontaran al seu futur enfor-
tits amb noves eines i nous punts de vista. O 
almenys amb nous interrogants.

És difícil avaluar la influència que l’experiència 
exerceix en els joves. Si els serveix i per a què. 
O si modifica les seves dinàmiques i tendènci-
es internes, i cap a on. no perseguim l’objec-
tiu proselitista de construir una legió fidel de 
dinamik(tt)ers però per a nosaltres sí que són 
significatius petits detalls que se succeeixen 
amb el pas de les edicions.

Anualment tenim un encontre amb partici-
pants de totes les edicions. L’objectiu d’aques-
ta cita és doble. d’una banda simplement 
ajuntar-nos, per posar-nos “al dia”, saber què 
està fent cadascú, i, per una altra, consultar-
los de cara a preparar la següent edició.

Al contrari del que pensàvem en un primer 
moment, cada any la resposta és més gran. 
A les reunions se sumen persones que no 
havien vingut a cites anteriors, descobrim que 
s’han establert relacions entre participants 
d’edicions diferents, es consoliden amistats 
postdinamik(tt)ak… I ens plantegen les seves 
conclusions passat el temps, activitats que els 
van agradar, accions noves que ens animen a 
incloure, ens comenten qüestions que els van 
suposar molt esforç emocional, que no els van 
resultar significatives, etc.

A part d’aquesta cita, amb algun mantenim un 
contacte fluid. ens comenten els seus projec-
tes, ens demanen algun consell, o participen 
en alguna altra iniciativa posada en marxa per 
nosaltres. Potser l’exemple més significatiu 
que podem aportar és que la imatge gràfica 
de l’edició del 2009 està feta per un dels par-
ticipants13 de la primera edició, la qual cosa 
suposa un simbòlic “tancament d’un cercle”.

13  Alain TheRöck http://www.flickr.com/
photos/alaintherock 

en qualsevol cas les nostres esperances no 
estan situades en com siguin les accions que 
realitzin en un futur immediat, sinó a compro-
var quins i com seran els seus projectes dins 
de… 10 anys?

I NOSALTRES, QUÈ ENS EMPORTEM?
Cada edició de DINAMIK(TT)AK ens suposa 
un nou repte. Una ocasió nova per marcar-nos 
nous objectius específics, col·laborar amb 
nous convidats i desenvolupar un tasca edu-
cativa compromesa. I per a això invertim grans 
dosis de motivació, energies i esperances. 
Cada edició porta implícit també un exercici 
d’anàlisi autocrítica, una autovaloració que 
ens fa qüestionar la nostra posició i les nostres 
decisions.

Menys es més? 
Fins ara hem preferit col·locar als l participants 
en un programa d’activitat frenètica repleta 
de situacions diverses i que els impliqui viure 
experiències molt diferents amb les que no 
estan familiaritzats. en canvi, no seria més 
senzill centrar-nos en un únic punt de vista, 
en una sola faceta?, dur a terme un sol taller al 
llarg de totes les colònies i realitzar un treball 
més detallat, més especialitzat o profund?, és 
aquest un moment per especialitzar-se o per 
començar a provar?, què és millor, generar 
noves preguntes que es vagin solucionant 
amb el temps, o pretendre trobar respostes 
concretes i treure conclusions immediates?

Fins on intercedir? 
definim les colònies com “un projecte amb 
adolescents, no sobre adolescents”. Però ens 
preguntem fins a quin punt és AMB i fins a on 
és PER A. Les nostres accions són propositi-
ves i pretenen complir la funció d’altaveu de 
les opinions i voluntats dels qui hi participen, 
possibilitant que desenvolupin les seves 
inquietuds i els seus projectes. Però, quantes 
vegades ens demanden realment les propos-
tes que ofertem? I, avançant en la pregunta, 
en el desenvolupament de les mateixes, no 
som nosaltres  qui, havent (pre)focalitzat un 
resultat a obtenir, intervenim excessivament 
en el procés per assolir-lo?, fins a quin punt no 
els estem forçant que s’activin per sobre dels 
seus propis desigs desarmant així la voluntat 
emancipadora de les nostres iniciatives? 14

14  Un debat comú a tots els processos 
participatius que posem en marxa en AMASTÉ però 
especialment en aquells dirigits als adolescents.
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I amb els artistes?
ens sorgeixen dubtes semblants respecte a 
la relació que establim amb els artistes invi-
tats: és un treball comú -una col·laboració a 
dues bandes- o un encàrrec unidireccional?, 
realitzen un treball amb el que estan ideolò-
gicament d’acord, que correspon a les seves 
inquietuds i a la seva manera d’entendre la 
pràctica artística-, o, en certa manera els 
“usem” per assolir els nostres objectius?

Podria celebrar-se DINAMIK(TT)AK en 
qualsevol lloc?
O el que és el mateix: la importància del con-
text que acull les colònies. Òbviament canvia 
molt l’experiència viscuda depenent de la 
naturalesa del centre on se celebra, però hi 
ha qualsevol institució capacitada per assumir 
una activitat com està? el públic al que està 
dirigida, la convivència diària, els planteja-
ments de base, el tipus d’accions que es duen 
a terme... impliquen que moltes vegades la 
institució, sigui quina sigui, hagi de saltar-se 
les seves pròpies normes o vulgui adequar els 
seus hàbits, dinàmiques i rutines diàries. Per 
això valorem molt positivament els esforços 
realitzats per les institucions que han acollit15 
fins ara aquest camp de treball.

Molts d’aquests interrogants ens han acom–
panyat al llarg dels anys, d’altres ens sorgeixen 
per primera vegada: per a alguns tenim ja 
respostes, per a d’altres, en canvi, no trobem 
una resposta definitiva.

en qualsevol cas, l’actitud que  triem és fer, 
posar-se en marxa, ACTUAR. És a dir, realitzar 
el treball de construcció i reflexió des d’aques-
ta pràctica activa social, política i culturalment 
compromesa. Sens dubte, des d’aquí us convi-
dem a fer-ho i a continuar trencant esquemes.

15  Veure nota 2.
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el projecte m1ml, mándame un mensaje luego s’emmarca dins de la investigació 
teòrico-pràctica sobre l’espai públic que desenvolupem en el col·lectiu sin|studio ar-
quitectura des de la nostra fundació el 2003. Integrat per arquitectes amb formació 
independent en d’altres matèries, sin|studio centra el seu interès en la nova dimen-
sió disciplinar adquirida per l’arquitectura gràcies a la confluència amb altres camps 
del saber i del coneixement en relació amb la construcció del ‘comú’. Això ens 
exigeix redefinir els mecanismes a través del quals es pot operar sobre el comunitari 
des de l’arquitectura, plantejant una revisió de les eines i processos que hi tenen 
lloc, a partir de la importància que d’altres disciplines han cobrat dins d’ella.

Sota aquesta perspectiva, el nostre treball explora formes emergents de construir 
els vincles de la ciutadania, parant especial atenció a la recuperació de l’espai urbà 
com a espai cívic, és a dir, com un lloc en el que les persones es troben i s’expressen 
i en el que exerceixen llibertats i drets individuals i col·lectius. en aquest sentit ens 
hem interessat per les TICs (Tecnologies de la Informació i Comunicació), trobant 
un gran potencial en la seva capacitat per relacionar mitjans heterogenis (l’espai 
geofísic i les xarxes informàtiques, l’artificial i el que és viu...) amb l’objectiu d’idear 
mecanismes de subjectivació i dinamització social en l’espai col·lectiu.

M1ML, EXPERIMENTANT SOBRE LA VIVÈNCIA DEL COMÚ

Amb aquestes premisses sin|studio va iniciar el 2005 m1ml, projecte d’un marcat 
caràcter experimental amb el que explorem les alteracions temporals que produeix 
la instal·lació d’un dispositiu interactiu en un entorn urbà concret. Concebem aquest 
dispositiu com una ‘naturalesa híbrida’ -formada per arquitectura, tecnologia, vida, 
activitat... - amb una múltiple acció sobre el mitjà: altera l’espai físic en el qual s’inse-
reix, altera les xarxes de dades i connecta ambdós àmbits entre sí. el nostre objectiu 
és mostrar que les condicions dels entorns que habitem són plàstiques malgrat la 
marcada tendència cap a la seva mercantilització, privatització i control. Per a això 
era fonamental involucrar la pràctica de les persones en el procés del projecte.

m1ml proposa una actuació efímera de caràcter modest, partint de la confiança  que 
una intervenció temporal de petita escala, sense vocació de permanència, pot tenir 
més opcions d’aconseguir un impacte beneficiós en l’entorn que aquelles que ambi-
cionen una transformació radical de l’espai. el que ens sembla interessant és poder 
alterar puntualment les rutines accelerades i alienants que predominen  en l’espai 
urbà, per provocar i fer visibles altres possibilitats d’experimentar-lo, posant-lo amb 
relació amb el fet quotidià. Per aconseguir-ho juguem amb elements com la sorpre-
sa i la festa, capaços de crear una interferència, però sense caure en l’espectaculari-
tat o l’esdeveniment. el repte era connectar l’extraordinari i el quotidià.
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Una altra clau del projecte és que fa compatible el genèric i el concret. ens vàrem 
plantejar dissenyar un dispositiu que pogués ser efectiu en diverses ubicacions, i 
que al temps fos sensible al context geogràfic, cultural i social que l’envoltés. Calia 
operar, doncs, amb sistemes i accions que tinguessin sentit amb independència de 
la ubicació, i al temps deixar-se un marge de maniobra que permetés vincular cada 
prototip al seu context. Així que decidirem jugar amb els elements que la disciplina 
urbanística fa servir habitualment en el disseny dels espais públics: mobiliari urbà, 
vegetació, il·luminació, reg i arquitectura, afegint la tecnologia com una infraestruc-
tura més i construint amb tot això una interfície arquitectònica capaç de generar 
activitat en el seu entorn.

TECNOLOGIA I APROPIACIÓ SOCIAL

el desenvolupament de les tecnologies ha alterat el domini del que és públic en 
diversos sentits. d’una banda, l’ha amplificat en incorporar a la seva cartografia 
nous àmbits, en especial les xarxes socials, en els que s’estan experimentant noves 
formes de vida pública. d’altra banda, l’ús de mòbils, reproductors multimèdia, 
càmeres digitals, connexions a Internet, etc., està íntimament associat a una sèrie 
de processos actuals que ens preocupen. entre ells, la tendència a la màxima 
deslocalització de les relacions humanes o a l’aïllament progressiu dels individus, 
ambdues situacions emmarcades en la recerca de la màxima eficàcia i productivitat 
de les nostres accions i experiències. davant de situacions com la ‘no presència’ 
o la pèrdua de la corporeïtat en les relacions amb les persones que ens envolten i 
amb els espais que habitem, el nostre col·lectiu es va decidir a indagar, com a ar-
quitectes, la possibilitat d’accionar en els espais urbans relacions beneficioses entre 
el propi cos, l’entorn i els altres. I per a fer-ho, no volíem descartar cap eina: és aquí 
on sorgeix l’interès de sin|studio per la tecnologia, que ja hem utilitzat en projectes 
anteriors  a m1ml1.

Tenint en compte el rol complex i múltiple de la tecnologia en relació amb el ‘comú’, 
ens interessava investigar aquest punt: com els nombrosos mitjans de relació, inte-
racció i participació que s’estan desenvolupant gràcies a ella poden ser aprofitats 
per reforçar el caràcter ciutadà de l’espai urbà. en definitiva, com afavorir l’apropi-
ació social de la ciutat a través dels sistemes de comunicació i intercanvi de dades i 
els paisatges que aquests generen.

Hem ideat diversos prototips de m1ml per a diferents contexts: un primer per a la 
Plaça de Cauchiles, en l’àrea comercial del centre històric de la ciutat de Granada; i 
diverses variacions per al Barri de Santa Cruz de Sevilla, que finalment aconseguim 
materialitzar a la Plaza de la Alianza. La construcció del prototip va ser possible 
gràcies a la concessió d’una ajuda del Programa Iniciarte  per a creadors emergents 
per part de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, al suport del Centro 
Andaluz de Arte Contemporáneo i a les col·laboracions de Juan Manuel Herrera 
(domòtica) i Sergio Moreno (programació).

1  Un exemple: la instal·lació urbana led|me, realitzada al carrer Valparaíso de Jaén, 2006. Per 
a més informació veure http://sinistudio.blogspot.com/search/label/led|me. 
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L’IMPREVIST I LA SORPRESA IRROMPEN EN L’ESPAI TURÍSTIC

La instal·lació del prototip al Barri de Santa Cruz, una zona pràcticament dominada 
per les botigues de souvenirs i els restaurants per a turistes, era una oportunitat 
per vincular l’experiència a la problemàtica de la ‘tematització’ dels cascs històrics. 
Sevilla no és aliena als processos de mercantilització de l’espai públic que estan sent 
denunciats des de diverses disciplines, i un dels exemples més clars el tenim en la 
segregació funcional que ha sofert el Barri de Santa Cruz. L’entramat de carrers, pa-
tis i cases emblanquinades, amb la constant presència de la vegetació als patis, s’ha 
convertit en un dels principals recorreguts turístics de Sevilla i en la imatge definitò-
ria de la identitat local dins del circuit mundial de lleure i consum.
La conseqüència ha estat, com en tants altres barris representatius de “l’essència” 
de les ciutats, la simplificació de la complexitat urbana existent a fi de reforçar 
l’eslògan turístic. els seus espais són convertits en escenaris higienitzats i regularit-
zats, dissenyats per al consum accelerat d’imatges, mentre que el ciutadà originari 
es veu expulsat d’aquestes rutes tematitzades, en les quals l’experiència urbana és 
eminentment visual.

de fet, la captura de l’escena fotogràfica es converteix en la principal activitat del 
turista, sempre disposat a congelar amb la seva càmera instantànies que, a través 
d’Internet, passaran a formar part del banc d’imatges global. Precisament aquesta 
rutina de fer fotografies és el nostre punt de partida per originar una experiència 
que recupera la idea que les condicions dels entorns públics són de caràcter plàstic, 
que conviden a interferir en ells i en l’imaginari turístic de la ciutat.
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UN ELEMENT FORA DE GUIÓ

entre novembre de 2007 i febrer de 2008, un element fora del guió va introduir la 
sorpresa a la Plaza de la Alianza, provocant una activitat inusual que va alterar les 
previsibles rutines d’un barri teatralizat com és el de Santa Cruz. Aquest element 
constava de dues interfícies connectades entre sí, que proposaven un diàleg con-
tinuat entre les xarxes d’informació i el context geofísic, oferint mecanismes per a 
l’apropiació social del barri:

Interfície en l’espai físic (Plaza de la Alianza): jardí vertical de plantes aromàtiques 
energèticament autosuficient; una instal·lació de reg per degoteig; un sistema llumi-
nós i un sistema amb càmera de vídeo connectat a la interfície en Internet.

Interfície en Internet (www.m1ml.net): pàgina web que permet als internautes diver-
ses interaccions, entre elles l’activació del sistema lluminós de la interfície física.

L’aspecte clau és l’emissió en dues direccions i la interferència recíproca. Tant 
els transeünts de l’espai públic com els internautes que visiten la pàgina, poden 
interactuar en ”l’altre costat”. És a dir, ambdós interfícies funcionen com emissors i 
receptors d’informació, habilitant un espai que relaciona el físic i el digital a través 
de l’activitat espontània de les persones que el projecte aconsegueix captar o invo-
lucrar. Vegem més detalladament com funcionaven aquests dues interfícies.

La interfície en l’espai físic

Instal·lem a la Plaza de la Alianza el que anomenem una “interfície sensorial i interac-
tiva”. Consisteix en una estructura metàl·lica que acull un jardí vertical de plantes 
aromàtiques, la formalització de les quals juga subtilment amb l’imaginari típic del 
Barrio de Santa Cruz: les plantes, les reixes, els balcons, els fanalets, etc. L’estructura 
té un sistema lluminós interactiu a base de leds, que s’encén al capvespre amb un 
tipus de llum que prolonga el període de fotosíntesi de les plantes. La presència del 
jardí tecnològic, l’aroma de la vegetació, la llum, l’aigua... desperten la curiositat dels 
vianants, que en aproximar-se són convidats a formar part del projecte.
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Per un moment el barri és capaç d’acollir la sorpresa; el passejant desconnecta de 
les seves rutines i s’anima a reflexionar sobre el seu entorn, explora i sovint fotografia 
”l’element fora de guió”. Mentre, tota aquesta activitat succeeix de manera atípica 
en el barri, l’entorn del dispositiu és fotografiat pel sistema de vídeo i retransmès en 
temps real a la segona interfície que està ubicada a Internet.

A través de la pàgina www.m1ml.net, l’experiència s’estén a l’espai d’Internet. Quan 
s’hi accedeix es pot intervenir en la instal·lació seleccionant una de les imatges 
preses per la càmera o pujades pels internautes i enviant una postal m1ml. Cada dia 
les trameses efectuades activen el sistema d’il·luminació al capvespre, afavorint el 
creixement i la fotosíntesi nocturna de les plantes. Les trameses de postals, alhora 
que modifiquen l’atmosfera de la plaça, incorporen visions subjectives del barri al 
banc d’imatges global. Compartides a través d’Internet, les postals de m1ml alteren 
l’imaginari turístic típic de Sevilla i fan que elements espontanis, personals i impre-
vistos formin part de la memòria d’un barri previsible, programat per al turisme.
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La pàgina inclou a més entrevistes a integrants de diversos col·lectius que ens do-
nen la seva visió del Barri de Santa Cruz, oferint-se com a plataforma per conèixer el 
que pensen els ciutadans, turistes, treballadors i habitants d’aquest barri. La interfí-
cie a Internet es converteix així en un dispositiu d’expressió i d’informació alternatiu 
al guió turístic.

L’aspecte més innovador del dispositiu és que els usuaris de qualsevol part del 
món, amb la tramesa de postals, alteren l’atmosfera entorn del prototip. La llum que 
estimula les plantes fa present, a la Plaza de la Alianza, l’activitat que expandeix per 
Internet imatges alterades de la zona.

INCITAR UNA REFLEXIÓ SOBRE EL BARRI, PROVOCAR ALTRES MIRADES

La instal·lació del primer prototip de m1ml al Barri de Santa Cruz ens va donar 
l’oportunitat de realitzar diverses activitats paral·leles amb les què volíem continuar 
incitant a la reflexió i proposar altres mirades cap a aquest entorn.

A través del sistema de vídeo, l’activitat al voltant del dispositiu es va retransmetre 
en temps real a diferents centres culturals, com la Casa de la Provincia, o el Centro 
Andaluz de Arte Contemporáneo. La idea era que l’espai del turisme i la seva acti-
vitat quotidiana ocupessin el lloc de l’obra d’art, o fossin objecte d’observació per 
suscitar una reflexió crítica sobre el barri i altres formes de mirar-lo. Amb aquesta 
mateixa voluntat, vam dur a terme les següents activitats:

Debat “Espais col·lectius al Barri de Santa Cruz”. en col·laboració amb la Casa 
de la Provincia, vam organitzar el debat “espais Col·lectius al Barri de Santa Cruz”. 
L’objecte de la discussió va ser continuar ampliant les oportunitats per a l’intercanvi 
d’opinions i experiències entorn d’aquesta emblemàtica zona de la ciutat que vam 
iniciar amb les entrevistes per prendre coneixement de les seves diverses facetes i 
els problemes que plantejava. És per això que es va convidar a quatre ponents que 
ens van introduir en el tema dels espais col·lectius de Santa Cruz des de diverses 
perspectives -el patrimoni, el turisme, o la problemàtica d’habitar el barri-, entre ells 
la presidenta de l’associació de veïns. després de les seves exposicions, es va iniciar 
un debat obert al públic, amb un intercanvi lliure d’opinions. Tot el debat va ser 
gravat en càmera de vídeo i posteriorment va ser bolcat a la xarxa.

“UN DESIG, UN TEST” iniciant una recuperació emocional del barri. Per acomiadar 
la intervenció, decidirem transformar el desmuntatge del dispositiu en una acció 
urbana, que vam anomenar “Un desig, Un test”. A canvi d’un desig per al barri, els 
transeünts podien emportar-se un test de m1ml a casa. L’acció va suscitar l’interès 
de veïns i passejants, obtenint una elevada participació: m1ml es va desintegrar en 
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uns 85 tests que a poc a poc es van repartir per la ciutat. A canvi, el Barri de Santa 
Cruz es va quedar amb altres desigs dels habitants de Sevilla, i fins i tot d’algun turis-
ta. d’aquesta forma, l’acció continuava amb la incitació a la reflexió i proporcionava 
una altra mirada a aquest entorn que plantejava la proposta. Bolcades a la xarxa, 
les imatges que va registrar cada veí amb el seu desig són l’inici d’un fòrum obert a 
l’expressió i a la recuperació emocional d’un barri tan singular com el de Santa Cruz. 

UNA VALORACIÓ CRÍTICA DE LA EXPERIÈNCIA

Al llarg dels dos mesos durant els quals va estar actiu m1ml, la pàgina web del 
projecte va rebre una mitjana de 50 visites al dia, els usuaris van pujar un total de 
96 fotografies pròpies i van enviar un total de 595 postals, de les quals 220 van ser 
imatges de la càmera de vídeo i 375  imatges pujades per usuaris. Les postals es van 
traduir en 39 hores i 36 minuts d’estimulació lluminosa per a les plantes.

d’altra banda, la presència de la interfície sensible a l’espai públic va revelar una 
actitud més receptiva per part dels veïns, turistes i transeünts del que en principi es 
podia pensar. Prenien fotografies i vídeos generant imatges digitals de m1ml, que 
no solament van ser incorporades a la xarxa a través de la interfície www.m1ml.net 
sinó que en descobrim algunes  en diversos fotologs.

el projecte ens va permetre a més comprovar fins a quin punt els ciutadans han as-
sumit l’espai públic com un àmbit publicitari o mercantil. durant el muntatge i l’acció 
final, era freqüent que els vianants ens preguntessin quin producte veníem o anun-
ciàvem. efectivament, l’espai públic està perdent la seva dimensió com a espai cívic, 
però alhora, la sorpresa pot efectivament capgirar les rutines dominants. durant 
la instal·lació, de la que de vegades vàrem ser anònims observadors, era freqüent 
que els desconeguts que coincidien entorn de la peça després d’apropar-s’hi  amb 
curiositat, conversessin sobre l’estrany element. Succeïa també que els habitants i 
treballadors de la plaça que van tenir contacte amb nosaltres durant l’experiència 
s’oferien espontàniament a explicar als curiosos en què consistia la instal·lació; això 
sí, aportant la seva singular interpretació del projecte.
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Una curiosa anècdota que va tenir lloc prèviament al desmuntatge de la peça i l’acció 
“Un desig, un test”, explica clarament la integració real d’aquest projecte amb el barri. 
Visitant la instal·lació en la seva última nit, vàrem trobar que alguns veïns s’havien 
reunit entorn del dispositiu, explicant-se uns als altres com havien acordat el “reparti-
ment” de les plantes de la instal·lació. Comentaven entre ells quines plantes havien es-
tat reservades per cada veí i qui era el responsable de recollir les dels que no podrien 
passar. establien així una assemblea improvisada que decidia el futur d’aquells testos 
entre els que havien conviscut durant uns quants mesos.

FITXA TÈCNICA

Estructura suport i protecció: estructura solidària formada per malla metàl-
lica i xapa d’acer galvanitzat, de 3.60m x 1.20m i una altura de 2.70m.
Sistema vegetal: 166 plantes aromàtiques de 10 espècies autòctones.
Sistema d’il·luminació: Lluminàries de plàstic policarbonat tipus led.
Sistema de vídeo: Instal·lació CCTV via radio, amb càmera cilíndrica per a 
exterior de ¼’’, 330 línies de resolució, antena omnidireccional, transmissor i 
receptor via radio 2,4GHz.
Sistema d’alimentació: 6 bateries industrials de 12V 120Ah.
Sistema de transmissió: Sistema de transmissió de dades sense fils basada 
en tecnologia Zigbee pro.
Sistema de control: Microcontrolador AVR ATMeL atmega168 (Arduino 
diecimilia).
Sistema de reg: Format per 24 ampolles de plàstic reciclades de 5l connecta-
des a 24 equips hospitalaris per a infusió (sèrums).
Sistema de control central: PC connectat a Internet a través de línia AdSL. 
envia les ordres a través d’un convertidor Zigbee al sistema Arduino regulant 
l`encès/apagat de les lluminàries.
Sistema web: domini www.m1ml.net
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 PL ATÓ  

VOL AnT 

 

HORITZÓ TV. 

 CLARA GARÍ,

 HUGO BARBOSA,

 PAMeLA GALLO,

 ALex MUÑOZ,

 FÉLIx PÉReZ-HITA

Projecte produït per Idensitat a Calaf
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Plató Volant a Calaf, 
resum d’activitats:

Març. La Preparació.
ens reunim a Barcelona i Calaf per conèixer 
tota la gent amb la que interactuarem més 
tard. descobrim el poble, les seves particulari-
tats, la seva història, la seva gent. Som turistes 
locals, a tot arreu molt ben acollits. 

Maig. Residència de creació.
Passem junts una intensa setmana a Calaf. 
Fem recorreguts, entrevistes, contactes, 
vídeo, recollim documentació.
Hem trobat una recepció molt bona: es nota 
que a Calaf hi ha hagut activitats artístiques 
des de fa temps. La relació que es va esta-
blir entre nicolás dumit estévez (artista que 
va participar a Idensitat#4) i les dones de 
l’Associació Arca n’és un exemple.
Trobem una gran complicitat a l’equip muni-
cipal, des de l’alcaldessa fins l’agutzil, passant 
per la gent que s’ocupa de la organització, 
comunicació i també finances. L’espai de resi-
dència té algunes mancances pràctiques però, 
en canvi és molt atractiu per la seva situació i 
les característiques de l’edifici. ens hi trobem 
a gust.
Gravem:

- Recorregut de les escultures
- Recerca a l’ermita
- entrevista a la fàbrica de Ceràmica
- Recerca a l’arxiu amb el seu responsable 
- entrevistes i reportatge al mercat  
  municipal
- Reportatge Festa de la Gent Gran 
- Reportatge a l’escola de Música
- Reportatge al Club de dards
- Reportatge associació de dones ARCA
- Reportatge activitat xerrem
- Vídeo de creació sobre desire Paths          
(caminets de desig).

Juny. Els Farcellets de Calaf. 
Vídeos enllaunats sobre memòria, territori 
i vida quotidiana.
Gravem i editem vídeos documentals lleu-
gers i de durada curta com “els Farcellets”. 
el document audiovisual està ple de detalls 
i anècdotes del passat, del present i de diver-
sos trets de la vida calafina d’avui. 
durant el mes que transcorre entre la re-
sidència i la instal·lació del plató, editem 
vídeos i també completem la documentació, 
gravació i edició del documental-entrevista 
a Josep Maria Oller, net de Baldomer Oller, 
activista anarquista i humanista nascut a Calaf. 
L’entrevista té lloc a Montjuic i ens ajuden 
Montserrat Coberó i Josep Maria Solà.

22-28 de juny Brotxetes i Brioixos. 
Muntem Plató Volant al garatge d’una casa 
de la Plaça dels Arbres, mirant que les màqui-
nes i el plató siguin ben visibles des del carrer. 
Volem estar al centre del poble i al mig de 
totes les activitats. Fem petites càpsules de 
programa lleugeres i ràpides, com el cas de 
“els Farcellets”, però en directe. Aprofitem i 
compartim el Festival de Música Tradicional, 
però també gravem i fem entrevistes per com-
pletar els farcellets i per acollir intervencions 
improvisades del públic en general.

Novembre. Taller Telecalafffff.  
Taller de receptes per cuinar una televisió  
a Internet

Un taller pràctic per fer la Tele de Calaf a Inter-
net. La idea era que un grup del poble iniciés 
“TeleCalaf”, una televisió que es podria veure 
per Internet i en la que hi pogués participar 
tota la gent que tingui coses a dir i a mostrar.

La plataforma Horitzó TV  Plató Volant va realitzar a Calaf una de les seves primeres interven-
cions. Plató Volant és un plató ambulant i itinerant que viatja i s’integra a les comunitats per 
emetre la seva televisió a Internet. En aquest cas ha format part del projecte Idensitat coinci-
dint amb el Festival de Música Tradicional de Calaf.
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MOTOCARRO

dOMÈneC

Projecte produït per Idensitat a Manresa
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Aquest projecte es basa en la construcció d’un tricicle motoritzat (motocarro) 
similar al que surt a la pel·lícula Plácido, rodada el 1961 pràcticament de forma 
íntegra a Manresa i considerada una de les millors obres de Luis G. Berlanga. 
El departament d’automoció de l’Institut Lacetània de Manresa ha integrat al 
seu programa pedagògic la recuperació i restauració d’un antic vehicle similar 
al de la pel·lícula. Un cop restaurat i modificat, aquest vehicle es converteix en 
un “monument commemoratiu” en moviment, un dispositiu irònic i càpsula de 
memòria crítica, que, en circular pels carrers, evoca el paisatge social del film, 
el relaciona amb el context social dels països emergents i posa en evidència 
la similitud dels mecanismes de l’economia de subsistència i d’exclusió social. 
El  reconstruït tricicle es pot fer servir de múltiples formes i pot ser el catalitza-
dor de diferents esdeveniments: pot ser un petit dispositiu multimèdia mòbil, 
un suport d’un projector de vídeo a l’aire lliure i, utilitzant els seus altaveus, 
pot servir per comunicar i difondre les activitats de diferents col·lectius de 
Manresa.

Al projecte hi han participat Jordi Aligué Pujals, Balan Mihaita Catalin, Dima Nicolae 
Alexandra, Joan Segarra Jordana i alumnes de l’Institut Lacetània, tutoritzats pel 
professor Pere Izquierdo Maria.
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SPERMÖLA  

      A
 

MANRESA 

bOtiGA GRAtis  

OficiAl 

BASURAMA

Projecte produït per Idensitat a Manresa
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L’objectiu del projecte era posar en pràctica una botiga gratis 
per provar si era viable, de manera autònoma, a llarg termini 
mitjançant el desviament de la recollida oficial de residus.
Per a això, es va desviar el flux d’escombraries oficials (la reco-
llida de voluminosos de l’Ajuntament de Manresa) a l’església 
secularitzada de San Francesc que es va obrir com a tenda gratis 
durant una setmana. Les escombraries de la recollida oficial van 
arribar a la tenda gratis, es van classificar i, si calia, es van reparar 
alguns objectes. Constatem que hi havia gent que necessitava 
els objectes que es repartien i els hi portàvem a casa.
Un altre dels objectius era que la botiga fos un fòrum de trobada 
sobre reciclatge, ecologia i reutilització, sobre economia i solu-
cions de reparació (en aquesta part del projecte van participar 
els col·lectius Makea i Obsolets). Això va servir per reflexionar so-
bre el que signifiquen les escombraries en relació amb el desig 
i la necessitat, el consum, els diners i, a més, la convivència entre 
les diverses comunitats de ciutadans a Manresa.
Finalment es va realitzar un debat amb tots els agents implicats 
en el procés: representants de la botiga gratis que opera a 
Manresa (La Biga), els responsables de la contracta de residus i 
personal de l’ajuntament.

el projecte va ser realitzat per Basurama amb Lucysombra i en 
col·laboració amb Makea, Obsolets i La Biga.
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dAnIeL G. AndÚJAR

  El cAmp dE 

BATAllA dE   

  lES ImATGES



165
el llenguatge hauria de ser l’eina que canviés el món 
en el qual vivim i servís d’element de transmissió de 
tot el que s’hi esdevé. Per als artistes, sens dubte, el 
llenguatge visual és l’eina més valuosa de la pràctica 
artística. I en aquests moments tot allò “visual” està 
específicament associat al territori digital contem-
porani, a l’oci digital, la publicitat, els mitjans de 
comunicació tradicional... Un llenguatge ple de 
capacitats, però sotmès a tensions en un camp de 
batalla on es lluita pel seu control. estem immersos 
en un procés de digitalització que està transferint 
gran part del llegat visual des del seu format físic 
(formal), a un altre purament digital. Tota aquesta 
informació està sent dipositada en contenidors 
que se situen en un nou plànol proper al de l’espai 
públic, dotat de gran visibilitat i, sobretot, acces-
sibilitat. Aquestes circumstàncies generen un nou 
panorama visual saturat, barroc, sorollós, creant un 
nou paisatge que està modificant les relacions amb 
el nostre imaginari. Aquest nou estadi de les formes 
digitals permet generar, transmetre, processar, em-
magatzemar i consumir continguts molt ràpidament, 
però també modificar-los i recuperar-los amb la 
mateixa celeritat des d’un gegantesc arxiu global-
ment connectat, que, al seu torn, està en contínua 
elaboració i revisió.

Cada vegada serà més difícil aprehendre la realitat 
de forma autònoma i individual, és a dir, neces-
sitem generar de forma col·lectiva noves formes 
d’aprenentatge i col·laboració per exercir tasques 
tan simples com les d’anàlisi, interpretació i com-
prensió de cadascuna de les imatges i missatges 
visuals amb les quals ens bombardegen diàriament. 
Mirem al nostre al voltant; un petit passeig per la 
nostra ciutat ens retorna milers d’impactes visuals 
que amb prou feines som capaços d’assimilar, fins 
i tot, de percebre. ens submergim en un món en 
el qual emissor i receptor simultaniegen les seves 
accions, les noves regles del panòptic electrònic i 
digital. Hem passat en molt curt període de temps 
de visitar el museu, la biblioteca, l’arxiu, a viure 
físicament dins del mateix Arxiu, encara que aquest 
es mostri imperfecte, sense ordre ni concert, una 
espècie de caos o arxiu imperfecte i saturat. no 
disposem de forma individual de capacitat, temps, 
ni memòria, per abastar tot el Sistema. Com ens en 
sortirem doncs per manejar tota aquesta quantitat 
ingent de documents, d’informacions, d’imatges? 
Hem de generar mecanismes que ens permetin 
transformar tot aquest embull sorollós en coneixe-
ment específic per poder desenvolupar qualsevol 
activitat concreta de la nostra quotidianitat. I això ho 
haurem d’abastar de forma col·lectiva, buscant nous 
mecanismes des de multitud de camps i disciplines.

el públic del món de l’art, els visitants a museus i 
centres culturals, els participants en diferents es-

deveniments culturals, ja no volen limitar-se a rebre 
informació sobre els diferents esdeveniments, sinó 
que, a més, volen interactuar  passant a formar part 
del mateix mecanisme de transmissió de la informa-
ció, volen ser part activa en el procés de transforma-
ció d’aquesta informació en coneixement. Són molt 
poques les institucions culturals que estan atenent 
aquesta realitat cada vegada més aclaparadora. els 
responsables de comunicació de la indústria cultural 
se senten molt còmodes amb un model de comuni-
cació lineal i unidireccional que no ofereix canals de 
comunicació i participació col·laborativa que per-
metin l’accés als sistemes de selecció i criteri social 
de la informació. Les institucions culturals dediquen 
un gran esforç a l’organització de les tradicionals 
rodes de premsa que tenen com objectiu principal 
l’obtenció de ressenyes i cobertura mediàtica en 
les seccions de cultura i societat dels principals 
mitjans de comunicació tradicionals (premsa escrita, 
ràdio i TV) i en els seus corresponents suplements 
culturals. Ressenyes emeses de forma unilateral que 
no seran contrastades ni passaran a ser gestionades 
per la institució productora amb la finalitat d’oferir 
més informació i opinió qualificada sobre l’exposició 
als seus potencials visitants i usuaris. en el mateix 
sentit, podem imaginar la relació amb el públic, la 
desproporció entre la publicitat del mitjà emissor i 
la seva poca capacitat per recollir les reaccions dels 
receptors. discursos unilaterals, tancats, definits, 
sense possibilitat de contestació, sense possibilitat 
de participació i gestió col·lectiva.

Si parléssim de públic en termes tradicionals, 
l’espectador -l’audiència a la qual va dirigit el treball 
de l’artista- està avui, més que mai, acostumat a 
tècniques de representació molt sofisticades provi-
nents de mitjans com la publicitat i la televisió, però 
sobretot de la recent transformació dels hàbits de 
consum mediàtic que suposen l’aparició extensiva 
d’Internet, les eines personals de telecomunicació 
com el telèfon mòbil (que és al seu torn càmera 
de video i fotos) i la introducció sistemàtica de 
l’ordinador en l’àmbit privat. el factor visual està 
específicament associat al territori digital contem-
porani, a l’oci, a  la publicitat... els artistes ja no som 
els únics amb capacitat per influir en l’imaginari 
visual, és més, crec que hem perdut part d’aquesta 
capacitat i tal vegada sigui el moment de deixar 
de produir més soroll, de fabricar més imatges. 
Això no vol dir necessàriament deixar de treballar 
amb les imatges,  de les quals els artistes en sabem 
bastant, o almenys hauríem de saber-ne. entrem 
en aquesta batalla, però valorem altres perspec-
tives. descobrim el que hi ha darrere d’aquestes 
imatges, ensenyem a descodificar; sí, ajudem a obrir 
el codi de l’armadura visual, mostrem el revers de 
totes aquestes imatges, exhibim les seves entranyes. 
Utilitzem el veritable potencial del llenguatge.
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InFORMeS  

 de 
 YenISeHIRMeK-

TUPÇULARI  

   SOBRe 

   ISTAnBUL  

I BARCeLOnA

YenISeHIRMeKTUPÇULARI

AYLIn KURYeL,

BOB PAnneBAKKeR,

ZeYnO PeKUnLU
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Informes de YenIşehIrmektupçularI 

sobre Istanbul I barcelona

Istanbul i Barcelona. Una ciutat monstruosa, caòtica i pudent, 
atapeïda com l’infern, on els tubs d’escapament ens escupen just 
a la cara, i una altra ciutat organitzada, absorbida per la ru-
tina avorrida de la capitalitat i del turisme. O bé, una ciutat 
de somni oriental i misteriosa, on els colors i les olors tempta-
dores van més enllà de la imaginació, i una ciutat mediterrània 
segura i verda, que ofereix molt més del que es pot desitjar. Les 
identitats de les ciutats s’estan ofegant en aquests estereotips i 
clixés. Yenişehirmektupçulari va aterrar en aquestes dues ciutats 
per revelar el que hi ha més enllà dels estereotips i les imatges 
comunes d’Istanbul i Barcelona.

A finals de l’Imperi Otomà, va sorgir a Turquia un nou gènere lit-
erari: şehir mektupçuları (lletristes de la ciutat). Van escriure 
sobre la vida quotidiana, les normes i els codis de la ciutat i van 
comparar Istanbul amb les ciutats europees, en general d’una mane-
ra perillosament simplista. Per exemple, descrivien com la gent no 
usava els seus paraigües amb compte, sinó com a armes per punxar 
els ulls, deien que hi havia molt fang als carrers i les sabates 
estaven condemnades a embrutar-se... “Se suposa que aquesta és una 
ciutat europea?” es preguntaven. Yenişehirmektupçulari(Neolletri
stes de la ciutat) s’inspira en aquests antics cronistes a l’hora 
de centrar-se en els detalls de la vida quotidiana que formen 
el rostre de la ciutat. Tanmateix, en lloc de considerar-los com 
problemes i obstacles, Yenişehirmektupçulari els contempla com a 
reflexions inspiradores sobre la cultura i la identitat urbanes.

Una sabata perduda a Istanbul, una prohibició cridant des de la 
paret o les tranquil·les ombres als carrers de Barcelona informen 
sobre la realitat urbana més que els espectacles en una vistosa 
guia turística. A través d’una anàlisi sociològica disfressada 
d’art, Yenişehirmektupçulari estudia els detalls mitjançant els 
quals els habitants llegeixen la ciutat, analitza com dues ciutats 
poden xocar i abraçar-se i els efectes de la de-contextualit-
zació i recontextualització de les característiques específiques 
de la ciutat. En centrar-se en els detalls urbans i comparar-los, 
Yenişehirmektupçulari pretén crear un espai que provoqui un pens-
ament alternatiu sobre les ciutats i una participació activa es-
timulant una comprensió total de l’entorn i també política. Pren-
dre les característiques particulars d’una ciutat i substituir-les 
en una altra demostra la complicitat entre codis determinats i 
inqüestionables amb les característiques culturals i socials de 
la ciutat. Elements sagrats, com les sentències del fundador de 
Turquia, poden sonar absurds en una paret de Barcelona, o la tra-
ducció a llengües minoritàries a Istanbul de les etiquetes que 
promouen l’ús del català pot donar visibilitat a una situació que 
passa desapercebuda a Turquia.

Us convidem a fer un tomb per aquest laberint urbà i no dubteu en 
canviar-lo enganxant els nostres adhesius.
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Estan els maniquins d'Istanbul tan plens d'emoció com...
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... la vida de les empreses de construcció de Barcelona?
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S'assemblen els fantasmes de les cases abandonades d'Istanbul  
als fantasmes dels carrers de Barcelona?
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Poden els bitllets dels transports públics de Barcelona  
llegir la història dels vianants d’Istanbul pels rastres que deixen?



182
183

Tirarien els habitants d’Istanbul els pals del carrer a les escombraries  
si tinguessin contenidors tan bells com a Barcelona?
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És el món que hi ha darrere de les portes petites de Barcelona més emocionant  
que el que es veu a través de les parets esquerdades d'Istanbul?
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Istanbulització de Barcelona

Imagina que des de totes les cantonades de la ciutat et donen  
ordres feixistes sobre la teva identitat.

Quina felicitat per a algú dir: "Sóc Català"!

Els Salvadors d'una nació són tan sols i simplement els professors!
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Barcelonització d'Istanbul

Serà imaginable un dia l'ús de les llengües minoritàries d'Istanbul en tots els contextos?

"En armeni trenquem murs i obrim fronteres" escrit en armeni

"Volem cinema en català" traduït al kurd
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Sèrie de prohibits de Barcelona
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1

3

5

2

4

6

1- Prohibit entrar als joves menors de 18 anys, bosses, paquets, càmera 
de fotos, vídeos i objectes de metall.
2- Prohibida l'entrada al jardí i al pati de la mesquita amb gossos.
3- Està prohibit fer l'amor
4- Està prohibit anar amb roba de platja
5- Prohibit tirar escombraries. Una persona civilitzada mantindria el seu 
entorn net. Municipi de Beyoglu.
6- Per favor, no orinar aquí. 

Sèrie de prohibits d'Istanbul
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Adnan Madani  
Artista i teòric que treballa a Londres i a Karachi. 
La seva obra, tant l’escultura com el vídeo, s’ha 
exposat a Pakistan i internacionalment. També escriu 
regularment en diverses publicacions sobre artistes 
i el moment artístic del sud de l’Àsia. Actualment 
està realitzant el doctorat i és Professor convidat al 
Goldsmiths College de la Universitat de Londres, on 
els seus interessos d’investigació inclouen la Filosofia 
europea Moderna i les teories del temps, la historicitat 
i contemporaneïtat.

Amasté 
Amasté és una oficina d’idees especialitzada en 
articular processos i dispositius de mediació, 
relacionals i participatius, que fomenten la imaginació, 
la reflexió activa i l’esperit crític en àmbits com la 
innovació social, la joventut, la cultura, l’aprenentatge 
i el desenvolupament del territori entre d’altres. 
Treballen aplicant estratègies transversals i 
dinàmiques relacionades, com la creativitat aplicada 
i el I+d+i sociocultural.

Basurama 
Col·lectiu dedicat a la investigació i a la gestió 
cultural des de 2001 que ha centrat la seva àrea 
d’estudi i actuació en els processos productius, la 
generació de deixalles que aquests impliquen i les 
possibilitats creatives que suscita aquesta conjuntura 
contemporània. nascut a l’escola d’Arquitectura de 
Madrid, Basurama pretén estudiar fenòmens inherents 
a la producció massiva d’escombraries reals i virtuals 
en la societat de consum aportant noves visions que 
actuïn com a generadors de pensament i actitud.

Daniel G. Andújar 
Fundador de Technologies To The People i director 
de nombrosos projectes en internet com art.net.dort-
mund, e-barcelona.org o e-valencia.org. el seu treball 
qüestiona, mitjançant la ironia i la utilització d’estra-
tègies de presentació de les noves tecnologies de la 
comunicació, les promeses democràtiques i igualitàri-
es d’aquests mitjans i critica la voluntat de control que 
amaguen darrere de la seva aparent transparència. 
Ha dirigit nombrosos tallers per a artistes i col·lectius 
socials en diversos països. 

Democracia.  
Col·lectiu artístic constituït a Madrid per Iván López i 
Pablo españa. entre les últimes exposicions en què ha 
participat democracia podem assenyalar: Idensitat, 
Manresa (2010), Evento, Bordeus, França (2009); X 
Biennal de la Habana (2009), Biennal de Taipei 2008, 
10ª Biennal d’Istanbul i 3a Biennal de Goteborg. 
democracia treballa també en l’edició (són directors 
de la revista Nolens Volens) i en el comissariat (No 
Futuro, Madrid Abierto 2008, Creador de Dueños).  
Van ser fundadors i membres del col·lectiu El Perro 
(1989-2006).

Domènec  
Artista visual. Coeditor de la publicació Roulotte 
i membre del consell de direcció de Can xalant, 
Centre de Creació i Pensament Contemporani 
de Mataró. Ha realitzat una obra fotogràfica, 
videogràfica, instal·lacions i intervencions en l’espai 
públic que consideren el projecte arquitectònic 
com una de les construccions imaginàries més 
complexes de la modernitat. Ha participat en 
nombroses exposicions, intervencions i projectes 

in situ en diferents llocs com Irlanda, Mèxic, 
Bèlgica, França, Itàlia, estats Units, Canadà, Brasil, 
Argentina, Finlàndia, Polònia, Israel i Palestina.

Gabi Scardi
Investigadora que centra el seu treball en les 
últimes tendències artístiques. de 2005 a 2009 va 
ser consellera per al departament d’Arts Visuals 
de la província de Milà. Ha comissariat el programa 
inContemporanea MAP i CeCAC-Corso europeo per 
Curatori d’Arte Contemporanea (ed. 2007, 2008, 2009). 
entre les seves exposicions més recents assenyalem: 
Aware: Art Fashion Identity, Royal Academy, Londres, 
2010; Spazio, Maxxi, Roma, 2010 i Alfredo Jaar, 
Questions Questions progetto pubblico, Milà, 2010. 

Gary McDonough 
Professor del departament de Growth and Structure 
of Cities en Bryn Mawr College (Pennsilvania, ee.UU) 
i coordinador del programa d’estudis de Pobles i 
Cultures Llatinoamericans, Llatins i Ibèrics a la mateixa 
universitat. Per al seu doctorat en antropologia 
urbana, ha realitzat investigacions metropolitanes 
sobre Barcelona, espanya i Llatinoamèrica (Las Buenas 
Familias de Barcelona,1986; Conflict in Catalonia,1986; 
Iberian Worlds, 2008), el sud dels estats Units (Black 
and Catholic in Savannah, Geòrgia 1993), i Hong 
Kong (Global Hong Kong, 2005).  era coeditor de 
l’Enciclopèdia de Cultura Americana Contemporània 
(2001). Actualment es dedica a un estudi etnogràfic i 
cultural de barris xinesos globals.

Gaspar Maza 
Antropòleg, professor de la Universitat Rovira i Virgili 
de Tarragona. des de l’any 2009 és coordinador del 
grup de treball sobre col·lectius en risc social: immi-
gració estrangera dins del Pla Integral de promoció 
de l’esport i l’activitat física (Consejo Superior de 
deportes, Madrid). els seus treballs i investigacions 
principals han estat sobre temes relacionats amb la 
reproducció de l’exclusió social, els usos de l’espai 
públic, les activitats esportives amb grups de joves 
en dificultats, la investigació i el desenvolupament de 
projectes comunitaris en diferents barris i ciutats.

Horitzó TV 
el col·lectiu HoritzóTV es va formar l’any 2007 
per crear i coordinar els continguts del plató de 
l’exposició HoritzóTV perspectives d’una altra televisió 
possible que va tenir lloc a La Capella, Barcelona. La 
producció, realització i emissió de continguts es va 
fer íntegrament amb programari lliure. Arran de l’èxit 
assolit, la mostra HoritzóTV es va repetir el 2008 i 
després a les jornades Blocs&Clubs el novembre de 
2009 i el febrer de 2010. A banda d’aquestes edicions 
a La Capella de Barcelona, HoritzóTV realitza tallers 
i streamings, dinamitza pàgines web i col·labora 
amb diversos grups i entitats com ara la Aeisad, la 
Universitat Rovira i Virgili, l’escola d’Art de Vic, el 
Festival Surpas de Portbou, neokinoktv, CocleaTV o 
Idensitat, en el marc de la cinquena edició del qual 
va realitzar a Calaf el projecte que es presenta aquí. 
http://horitzó.tv

KUNSTrePUBLIK.  
Col·lectiu artístic format per Matthias einhoff, 
Philip Horst, Markus Lohmann, Harry Sachs i daniel 
Seiple que constitueix l’estructura operativa de 
Skulpturenpark Berlin_Zentrum fundat el 2006. Com 
a artistes, comissaris, investigadors i activistes, el 
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col·lectiu usa formats in-situ per a la confrontació 
crítica amb l’art i públic. Comparteixen les seves 
experiències en conferències i tallers, dels quals 
podem assenyalar Solares Santos (Cartagena, 2010), 
iD Barri (Barcelona, 2009), Visual Arts Festival Glasgow 
(2010), Architectures of Emptiness (University of 
Minnesota, 2008), 5th Berlin Biennial for Contemporary 
Art (2008) i Vasl Arts Residency (Lahore, Pakistan, 
2008).

Martí Peran 
Professor de Teoria de l’Art a la Universitat de 
Barcelona. Crític i curador d’exposicions, ha participat 
a diferents catàlegs i llibres d’art contemporani. 
Co-editor de Roulotte, col·labora a diaris i revistes 
especialitzades (Exit Express, Artforum International). 
director del Programa internacional Roundabout. 
Encounter Program entre Barcelona i altres ciutats del 
món (Mèxic, Rejkiavic, Bangkok, Jerusalem, Santiago 
de xile, Istambul). entre els projectes més recents 
ha presentat Post-it City. Occasional Cities (CCCB, 
Barcelona, 2008; MAC Santiago de Chile, Centro 
Cultural San Paulo, 2009); After Architecture (Arts 
Santa Mònica. Barcelona, 2009).

Martín Di Peco 
Arquitecte per la Universitat de Buenos Aires. 
Actualment viu a Holanda on està acabant un Màster 
d’International Performance Research organitzat 
conjuntament amb la Universitat de Warwick 
(Anglaterra) i la Universitat de Tampere (Finlàndia). 
el seu treball se centra en la investigació i producció 
de processos i esdeveniments participatius en 
arquitectura i urbanisme.

Ottonella Mocellin, Nicola Pellegrini 
estudis en Art Públic i Architectura a la Chelsea School 
of Art and Architectural Associacion. Ambdues van 
representar Itàlia en el 2001/2002 a les beques PS1 
International Studio Program a nova York, i des de 
llavors han realitzat tots els seus projectes en comú. el 
seu treball, que inclou instal·lacions, fotografia, vídeos 
i performances, ha estat exhibit en galeries, museus 
i esdeveniments a Itàlia i a l’estranger. es destaca la 
seva participació en les biennals de Torino, Brescia, 
València, Tel Aviv i Tirana. des de 2009, donen classes 
de Performance a l’Accademia Carrara de Bérgamo. 

Paola Di Bello 
Artista. Professora de fotografia al Brera Academy of 
Arts de Milà. el seu treball explora problemes socio-
polítics que defineixen la ciutat contemporània. entre 
les últimes exposicions en què ha participat podem 
assenyalar: Comeback (Künstlerhaus dortmund), 
Framing the Community, A Portrait of Wien (Cosmos, 
Viena), Cosa fa la mia anima mentre sto lavorando? 
(Maga, Gallarate) i Bildung (Triennale Bovisa, Milà). 

Ramon Parramon  
director d’ACVic, Centre d’Arts Contemporànies. des 
de 1999 dirigeix el projecte d’art Idensitat. Codirector 
del Màster disseny i espai Públic a elisava/Universitat 
Pompeu Fabra. Ha participat i organitzat nombrosos 
seminaris, tallers i fòrums de debat sobre art i espai 
social. Ha editat algunes publicacions com Accions 
Reversibles. Art, Educació i Territori. (eUMO editorial/
ACVic, 2010); Local/Visitant. Art i creació en l’espai 
social (Idensitat, 2010); Art, experiències i territoris en 
procés (Idensitat, 2008). el seu treball es desenvolu-
pa amb un interès cap a projectes interdisciplinaris i 
sobre les funcions que pot exercir l’art en un context 

sociopolític específic.

Rogelio López Cuenca 
Artista visual. des de finals de la dècada dels 80 ha 
mostrat el seu treball tant a través d’exposicions en 
galeries i museus com mitjançant la realització de 
projectes d’art públic en relació amb la identitat i 
memòries col·lectives. Ha participat en les Biennals 
d’Art Contemporani de Johannesburg, Manifesta 1 a 
Rotterdam, Lima, São Paulo i Istanbul.

Sin|Studio 
Grup de creadors emergents dedicat a la investigació 
de l’àmbit de confluència entre l’arquitectura, 
l’art i altres camps de coneixement implicats en 
la construcció del comú. entre els seus principals 
interessos d’investigació han estat la interacció i 
l’expressió social, i des del 2005, la manera en què 
les noves tecnologies poden ser incorporades per 
estimular i dinamitzar l’espai públic, construint nous 
dominis híbrids, en relació amb el sistema ACTS. els 
seus projectes i textos han estat publicats en mitjans 
especialitzats de l’art i l’arquitectura. en el 2009 
funden juntament amb altres companys l’Associació 
Atomos&Bits d’artistes i arquitectes digitals 
d’Andalusia.

Tomás Ruiz-Rivas 
Co-director i fundador d’Antimuseo de Arte 
Contemporáneo (abans Ojo Atómico). Curador 
independent, escriptor i artista visual. Treballa a 
espanya i Mèxic, especialitzat en la crítica institucional 
i l’experimentació de nous models per a la distribució 
de les arts visuals. entre els seus projectes més recents 
està el Centro Portátil de Arte Contemporáneo, Mèxic 
2009, que es presentarà el 2011 a la nGBK de Berlín 
i a la trobada internacional Mde11 de Medellín. Ha 
publicat en revistes llatinoamericanes i llibres de teoria 
de l’art, i també ha pres part en fòrums teòrics, com 
SITAC a Mèxic.

TUP 
Col·lectiu trans-disciplinari que investiga l’espai urbà 
a través d’accions o operacions d’art que es proposen 
la re-apropiació de l’espai públic. La modalitat 
d’intervenció adoptada és experimental, fundada 
en pràctiques espacials exploratives, relacionals i de 
convivència, activades a través de la interacció creativa 
amb l’ambient investigat, amb els habitants i amb els 
arxius de la memòria poblacional. en la realització de  
Fachada van participar-hi els seus actuals integrants: 
Patricio Castro/artista visual, Alexis Llerena/artista 
visual i audiovisual, Leonardo Fumada/dissenyador 
gràfic, Pablo Cottet/sociòleg i doctor en Filosofia.

Yenisehirmektupçulari 
Col·lectiu format per Aylin Kuryel, Bob Pannebakker i 
Zeyno Pekünlü. Aylin Kuryel viu a Amsterdam on està 
cursant al programa de doctorat de l’Amsterdam 
School for Cultural Analysis i realitza projectes 
documentals. Zeyno Pekünlü viu a Istanbul i realitza el 
seu doctorat a la Universitat de Barcelona. Treballa en 
projectes artístics a Turquia i internacionalment. Bob 
Pannebaker és llicenciat en Geografia Social i Màster 
en Ciències de Geografia Urbana per la Universitat 
d’Amsterdam. el col·lectiu centra el seu treball en 
la recopilació fotogràfica i sonora de símbols de la 
cultura urbana i codis de l’espai públic, traduint-los en 
mapes visuals i auditius.
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