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Sitesize /
Memòria, escala i arrelament
MARTA SERRA  / Fotografies de Sitesize

Sitesize i les pràctiques artístiques en el context vallesà
Frases com: «Una bona ciutat és millor que una bona casa»; paraules 
com: «dir, informar, opinar, expressar, manifestar, publicar», o un 
cartell de 1986 anunciant «Art i Ciutat, jornades de debat sobre l’art 
contemporani i el medi urbà», formaven part del material visible que, 
a primer cop d’ull, podíem trobar al taller que el col·lectiu artístic 
Sitesize tenia al barri de Gràcia de Sabadell. Sitesize, creat el 2002 
i format pels artistes Elvira Pujol i Joan Vila-Puig, centra els seus 
àmbits d’interès a l’entorn del concepte d’autonomia i recerca de 
noves geografies territorials i paisatgístiques, establint camps base 
en algunes ciutats com, per exemple, Sabadell. Al llarg de la darrera 
dècada i fins avui, l’estudi de les característiques socioespacials del 
territori vallesà inspiren a Sitesize l’exploració de vies no formals 
des de la pràctica artística. A través de tota una sèrie de projectes, 
aplegats per primera vegada en aquest número de Quadern, Sitesize 
ens presenta el Vallès com a paisatge cultural d’on emergeix la 
necessitat d’arrelament; com a consciència d’escala metropolitana, i 
com a paisatge que es transforma entre tensions de possibilitat i de 
resistència. 

La necessitat d’arrelament 
La importància que Sitesize dóna a la necessitat d’un relat propi 

que expliqui el lloc com a espai identitari és constant al llarg de 
tota la seva obra. En paraules de Joan i Elvira, tant la presència 
del lloc com la seva absència, així com el sentiment de pertinença 
i la necessitat d’identificació en ell, han estat determinants i 
condicionants absoluts en la seva forma de treball: «Si hi ha un tema 
que ens ocupa en aquest moment és la construcció del lloc. Múltiples 
factors ens han configurat la nostra manera de treballar, però cap 
no ens ha condicionat tant com el fet de no tenir un espai propi». 
Aquesta necessitat d’arrelament respon als efectes del model de 
ciutat globalitzada, una ciutat que es dissemina tant en espais físics 
uniformitzats com en la creació de mons ficticis. Per aquest motiu, 
Sitesize alerta d’un desarrelament de l’imaginari, de l’abundància de 

A dalt: Narracions metropolitanes, Aula Permanent. Pavelló de 
Catalunya a la 54 Biennal de Venècia (2009). A baix: Taller Ciutat 
Cooperativa. Tour, parada a l'Illa Robador. (Raval, 2004).

Sitesize és una plataforma de projectes participatius 
sobre la metròpoli contemporània. Fundada el 2002 
per Elvira Pujol i Joan Vila-Puig, desenvolupa treballs 
específics de creació, mediació i producció cultural a la 
recerca de noves geografies territorials i paisatgístiques.
Entre els darrers treballs, destaca el projecte expositiu 
itinerant i la publicació ¡Cataluña termina aquí! ¡Aquí 
empieza Murcia!, una recerca documental sobre espais 
urbans i aprenentatge popular mostrada a La Virreina 
Centre de la Imatge; MAD#sub, un assaig visual sobre la 
perifèria metropolitana del sud de Madrid; Valparaíso 
Aula Permanente, creació d’una comunitat d’aprenentatge 
sobre la ciutat de Valparaíso, a Xile; l’exposició Narracions 
metropolitanes_Aula Permanent per al Pavelló català de la 
Biennal d’Art Contemporani de Venècia 2009, i el projecte 
SIT Manresa, Servei d’Interpretació Territorial (2005-08), 
una metodologia participativa sobre el creixement i la 
transformació de la ciutat a partir de pràctiques creatives 
en relació amb diferents disciplines territorials: geografia, 
paisatgisme, participació ciutadana, pedagogia, gestió 
cultural.

www.sitesize.net
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mostren aquesta exploració i preocupació del territori vallesà en 
transformació i fragmentació constant. 

La memòria com a espai de resistència 
La memòria d’un espai, segons Michel de Certeau, es pot definir 
com la capacitat d’un lloc per ser alterat, performat, transformat. 
Des de la consideració de la memòria com a possibilitat de 
transformació, Sitesize la pren en préstec com a eina de resistència 
a l’estandardització. Per aquest motiu, Sitesize explica que aquest 
gest de recuperar el passat no parteix d’una mirada nostàlgica, sinó 
que proposa integrar la memòria en el procés creatiu com a eina 
capaç d’articular una comprensió i una avaluació més àmplies, més 
complexes i més aproximades de la transformació urbana de les 
nostres ciutats. Recuperar les traces i els rastres d’altres relats els 
serà útil per contrastar la realitat i millorar-la. Aquest vaivé entre 
repensar el present, recuperar el passat i construir el futur fa de la 
història i la memòria una eina pública reversible. Els projectes TAO 
riu Ripoll (2002) i Un conservador de las cosas que se tiran (2003-
2009) il·lustren aquest desig de resistència a una transformació que 
esborra traces.

Des d’aquests territoris on la llibertat esdevé la principal 
bandera, Sitesize rellegeix i fa emergir aquelles capes de la història 
que han quedat silenciades, soterrades. Posar l’accent en les 
situacions d’aprenentatge autogestionat —autèntics referents 
internacionals al seu moment històric— permet forjar una lectura 
crítica de la transformació urbana de les nostres ciutats tot 
reclamant un estat de democràcia directa i participativa. Per aquest 
motiu, l’experiència llibertària representarà per a Sitesize una eina 
d’aprenentatge que permet, d’una banda, avaluar les dinàmiques de 
transformació urbana, i de l’altra recuperar un llegat (contrarelat) 
popular per evitar caure en les formes de dominació i manipulació del 
sistema en què vivim. El cas de la recuperació del Jardí de l’Amistat 
(200-2014) i La Setmana Gloriosa (2009), ambdós projectes a 
Sabadell, són una aposta cap a la descentralització i l’autonomia 
espacial i ciutadana que ens ofereix de nou la història llibertària de 
les terres vallesanes. 

Referències bibliogràfiques
SITESIZE. Construir el lloc: quadern pedagògic. Barcelona: Sitesize/
Ajuntament de Barcelona, 2011.
SITESIZE; SAMPERA, J. «Construïm els llocs i vivim intangibles». 
Dins: Presències i desaparicions: el pintor Joan Vila-Puig i Caldes 
d’Estrac. Caldes d’Estrac: Fundació Palau Centre d’Art, p. 83-96, 2011.

construccions fantasioses i mediàtiques que esborren i exclouen 
les referències existents. Aquest fenomen el descriuen com a 
des-memòria, una crisi de valors, fins i tot d’estandardització 
compositiva: «Un desarrelament de l’imaginari, convertit en una 
fantasia sense lloc, que pot ser considerat un símptoma evident 
de la pèrdua de les referències pròpies, amb unes conseqüències 
que, possiblement, encara no som capaços d’avaluar en tota la seva 
dimensió real. [...] És encara possible pensar que podem viure/crear/
experimentar un paisatge que ens sigui propi?» 

Aquestes reflexions comporten, inevitablement, repensar el 
paper que la pràctica artística desenvolupa respecte la qüestió 
socioespacial. Sitesize, per tant, reflexionarà sobre quins són els 
vincles entre art i territori, sobre l’impacte de l’acció creativa a l’hora 
de construir discursos propis. Sitesize investigarà, també, el valor de 
l’imaginari local i sobretot explorarà les possibilitats de generar-lo, 
més enllà de representar-lo. 

Ja sigui en un barri, en una plaça, a través del curs d’un riu o en 
un àmbit perifèric, els projectes de Sitesize interroguen diferents 
capes, la multiplicitat de relacions que fan un lloc. Conseqüentment, 
Sitesize s’interessa per un tipus d’espai molt particular, comú en tota 
la seva obra: l’espai en transformació, l’espai sotmès a pressions, 
canvis passius i forçats, a valors de canvi. Projectes com Paisatgisme 
ara (2006) a Sant Quirze del Vallès, Missatges a les grues (2006) a 
Sabadell i La porta de l’infern (2009) a Barberà del Vallès, són claus 
en la denúncia d’aquesta transformació i posen de manifest la seva 
doble cara, és a dir, la manca d’ancoratge. 

La consciència de l’escala metropolitana 
En vista de la subordinació que pateixen moltes de les ciutats 
suburbanes, Sitesize posa en dubte el binomi centre/perifèria i 
identifica el fenomen del creixement urbà des de la idea de regió. 
La regió, vista com a entitat única, va lligada amb la qüestió d’escala 
territorial metropolitana. Relacionar-se amb la ciutat des de la 
perspectiva de ciutats interconnectades i embegudes en un mateix 
context geogràfic, els permet identificar l’impacte del creixement 
accelerat, els efectes manifestos en aquesta ciutat expandida, una 
ciutat composta per ciutats distribuïdes pel territori receptor.

No és gens estrany, doncs, poder trobar entre el material de 
Sitesize un mapa de la regió metropolitana de Barcelona penjat 
a la inversa. Sitesize senyala en aquest plànol espais crítics on 
projecta —com ara Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Bellaterra, 
Ripollet...—, nuclis de població que han crescut en espais 
intermedis com a resposta del fenomen de la dispersió urbana i 
que ha donat continuïtat al teixit urbà de Barcelona, provocant 
l’annexió d’altres municipis que han crescut de forma il·limitada. Els 
efectes es fan palesos en la pressió demogràfica, però també en 
les pautes de comportament quotidià, ja que afecten la mobilitat 
i la deslocalització de llocs de treball. La dispersió urbana ha 
comportat, de nou, la pèrdua de referències i el trencament de 
l’experiència directa amb el lloc, construint un paisatge fet de 
superposicions globals que no es pot identificar amb una imatge i del 
qual estem desconnectats emocionalment. En paraules de Sitesize, 
es tracta d’una «pèrdua de referències necessàries per establir 
la correspondència subjectiva personal amb el paisatge proper 
[...] Experimentem un trencament entre la vivència del paisatge 
i el seu sentit profund.» El projecte Rieres i Rambles (200�), el 
Taller Límits (200�) i el Vallès amb/sense el Quart Cinturó (2008), 
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Sitesize / Conversa amb Marta Serra
"Ens interessen els espais en transformació" 

Marta Serra: A què fa referència el nom de Sitesize?
Treballar pel lloc i treballar sobre la relació amb el lloc. Impulsar 
la dimensió física contextual, però ampliar-la a l’àmbit social i 
d’interacció cultural oberta. Així, la dimensió del lloc es converteix en 
plural, rica i transdisciplinària. Sitesize es va definir a partir d’aquest 
aspecte: crear un lloc on succeeixin projectes que permetin la 
reflexió i la interacció establertes de forma col·laborativa. 

MS: Treballar amb la ciutat ha estat sempre una condició bàsica 
dels vostres projectes? A què responen els espais on interveniu i a 
partir de quina condició els escolliu?
El que ens interessa principalment dels llocs de treball és que 
siguin espais en transformació. A inicis del 2000, el que definia 
el territori era la seva bogeria transformadora. La transformació 
que vam viure aquells anys al Poblenou implicava presenciar els 
enderrocaments dels barris del 22@, veure com es traçava la 
Diagonal que abans no existia... El nivell de destrucció de la ciutat 
neoliberal era espectacular. Es modificaven tant les referències, 
que no es podia competir a nivell d’intervenció i el que calia era crear 
eines per assegurar un ancoratge a la realitat tan canviant. Aquests 
espais en transformació poden ser espais naturals que deixen de 
ser-ho, o també espais històrics. En aquell moment vivíem al Raval 
—just s’havia inaugurat la Rambla— i vam començar a implicar-
nos en les lluites contra la transformació del barri participant 
amb la Coordinadora Contra l’Especulació del Raval. Aquesta ha 
estat la condició més important des dels inicis: com crear eines de 
construcció de la ciutat des d’altres formes. 

M.S: Quina és la percepció que teniu d’aquella transformació de 
la ciutat? A quins aspectes us oposàveu i quines dinàmiques 
denunciàveu?
Durant els Jocs Olímpics, la ciutat es transformava i hi havia molt 
poca resposta, van haver-hi algunes veus crítiques però foren 
silenciades. Després dels anys noranta, amb la transformació directa 
del Raval, de Santa Caterina, ens implicàrem amb la Plataforma 
Contra l’Especulació de Barcelona, una plataforma representativa 
d’entitats de cada barri. Mentre hi participàvem activament, ens 
adonàvem de la dimensió completa de ciutat. Paral·lelament, com 
que el 2003 havíem fet un seguiment de les dinàmiques del barri del 
Poblenou, ens vam dedicar a editar un vídeo (Ciutadans 22@) que 
tractava l’experiència dels veïns i de les seves respostes enfront les 
formes d’expropiació, la història del barri que es perdia i la veu dels 
polítics. 

M.S: Un cop aclarit el context de transformació urbana de la 
centralitat de Barcelona, tornem a la dimensió metropolitana. 
M’interessa la visió que teniu de la RMB i com us relacioneu amb el 
territori circumdant, que està creant una centralitat pròpia. 
Barcelona és una ciutat que xucla molt. Quan un viu fora, s’ho pot 
mirar amb certa distància. Per exemple: tenim aquest mapa de 

Barcelona situat del revés, perquè d’aquesta manera destaca la 
relació que hi tenim des del Vallès. No és que hi hagi un centre o 
una perifèria, sinó que depèn de com ens relacionem amb la ciutat. 
Aquesta mirada perifèrica ens ha conduït a no percebre el Raval com 
el centre del món sinó a mirar enfora i saber què passa al darrere, 
en els altres barris, a les altres poblacions que s’estan urbanitzant 
d’una manera amb la qual no estem d’acord. Per tant, una de les vies 
de treball de Sitesize ha estat sortir, treballar, afrontar el tema de la 
perifèria com a oportunitat de treball, elaborant les metodologies 
que ha de tenir aquesta aproximació metropolitana. 

M.S: Com vau començar a desenvolupar les metodologies de treball 
i en què consisteixen?
Vam aprendre molt amb els temes de denúncia i de seguiment, però 
en cert moment el que volíem era deixar la càmera i posar-nos a 
treballar. Després d’acostar-nos al conflicte, d’intentar-lo entendre, 
preteníem passar del registre de la representació a la transformació. 
Els primers treballs estaven més centrats en la representació 
urbana —per exemple, el projecte al riu Ripoll—, amb l’objectiu 
de desxifrar la seva imatge social i analitzar la seva representació 
en l’imaginari col·lectiu. Ens interrogàvem sobre com ha de ser el 
lloc, però no hi interveníem. En el cas del Poblenou, es tractava del 
mateix. A partir d’aquí ens plantejàvem quin és el rol que ha de tenir 
la creació artística en relació amb aquesta transformació urbana: 
De quin costat s’ha de posar? Què ha d’aportar? Simplement, ha 
de filmar i fotografiar la realitat i representar-la a través d’una 
web, o bé ha d’oferir alguna cosa més? Passàvem d’una visió més 
descriptiva a emprendre rols actius de treball a la ciutat. Com que 
parlem de la ciutat extensa, complexa, el relat que hem de fer ha de 
ser, conseqüentment, complex. La complexitat implica que ha de 
ser construït per molts agents, amb molts interessos, i cadascú hi 
ha de ser capaç d’aportar la seva part. Per això especificàvem “la 
construcció d’un patrimoni narratiu públic”. Les aportacions no han 
de ser necessàriament disciplinàries, poden partir de qualsevol font 
de coneixement i experiència. També treballem la relació entre el 
real i l’imaginat, la realitat i la ficció, on aquest encreuament és un 
fet constructiu, on la ficció és tan potent com la mateixa realitat, 
possibilitant la construcció de les pròpies ficcions vinculades a les 
comunitats locals. Caldria crear institucions pròpies d’escriptura i 
lectura de la realitat. Treballar en diferents escales narratives, entre 
el relat global i el relat local.

M.S: En quines metodologies ho podríem concretar? 
Cap a l’any 2005, quan les ciutats se sotmetien a grans planejaments 
d’urbanització, proposàvem tres línies metodològiques de treball 
cultural metropolità: d’una banda, la Narració Metropolitana: relats 
(orals, escrits, fílmics) que es van acumulant i que construeixen el 
lloc; de l’altra, les Accions de Creació de Capital Simbòlic: el treball 
en relació al lloc ha de ser l’oportunitat per crear capital simbòlic. 
Aquest capital pot ser físic, material o immaterial, ja que partim 
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del fet que la construcció del lloc té dues vies, la projectual —més 
pròpia dels arquitectes i urbanistes, que inclou anàlisi, projecte 
bàsic, executiu, i potser s’hi escola algun aspecte de participació, 
tot i que no passa sovint—, i una segona via identitària i de creació a 
nivell d’imaginari social. El que pretenem és fer compatible ambdues 
aproximacions. Les accions de creació de capital simbòlic esdevenen 
una altra via en paral·lel d’intervenció, que consisteix en passar de 
l’anàlisi projectual a l’imaginari social, a detectar els referents que 
projectem a través de la imaginació. Es tracta de construir la ficció 
que unifica i que converteix els agents en actius a través d’algun fet 
o espai que cohesiona imaginàriament —podria ser un projecte o 
una intervenció, però també un esdeveniment com els Jocs Olímpics, 
la transformació d’un barri, la resistència a aquesta transformació, 
etc. I finalment, el Servei d’Interpretació Territorial: com treballar la 
informació i el coneixement del lloc de manera col·lectiva. Vinculats 
a la transformació, hem de tenir eines per generar informació 
compartida a nivell ciutadà, evitant dualismes entre agents experts 
i passius. Cal crear situacions de transversalitat. Es tracta d’un 
dispositiu per construir la informació ciutadana o la interpretació 
territorial. Això implica la recerca oberta —aproximació al lloc, a la 
seva gent, documentació i arxiu a partir del que ofereixen els agents 
del lloc—, la interpretació col·lectiva que posi al mateix nivell els 
diferents factors, i la difusió o accions públiques que retornen i 
posen al mateix nivell els experts amb els ciutadans. Per tant, els 
tres objectius que vam consolidar i que fins avui defineixen el nostre 
treball són connectar culturalment, sumar coneixement i actuar 
col·laborativament. I com a condicions que lliguen aquests nuclis, 
identifiquem la creativitat, la participació i l’autogestió. 

M.S: La metodologia que descriviu a SIT Manresa és un intent de 
proposar eines que poden aplicar-se de forma generalitzada? És 
exportable a entorns diversos? 
Partim de l’experiència, de l’interès de treballar al lloc on vius. 
Però, efectivament, proposem metodologies de treball que puguin 
ser exportables a altres llocs. Ens interessa que situacions i 
experiències molt locals, en diferents ciutats, cada una amb les seves 
particularitats, puguin connectar-se i integrar aquestes eines de 
treball. El cas de Valparaíso Aula Permanente (Valparaíso, Xile) és un 
exemple. Consistia en exportar aquestes situacions d’aprenentatge 
per interactuar amb la dinàmica de transformació de la pròpia ciutat. 
Per això es va crear un grup de treball permanent d’aprenentatge i 
d’interacció amb la pròpia ciutat. 

M.S: A la publicació de SIT Manresa s’hi inclouen esbossos de 
l’arquitecta Itziar González. Com valoreu la participació dins els 
projectes urbanístics i quina és la participació que vosaltres 
proposeu? 
La Itziar Gónzalez és una de les persones que defensava la 
participació integrada a l’arquitectura. Ha tingut una participació 
molt cultural, entrant en el lloc des de la dimensió simbòlica. 
Nosaltres, la participació l’entenem com a participació cultural, no 
tant com a projecte de consulta, sinó que la pròpia relació amb el 
lloc ja és una participació que no necessita tenir convocatòries, ni 
terminis, ni pressupostos, sinó que ha d’existir per si mateixa. La gent 
ja participa normalment en les coses. El que pretenem és integrar 
altres formes de relació amb el lloc que impliquen intensificar 
aquesta participació natural. Aquesta implicació s’expressa de 

moltes maneres. L’urbanisme de la ciutat actual no està interessat en 
com viu la gent, sinó en fer ús de la ciutat com a element de guany, i 
això xoca constantment. Nosaltres proposem retornar les formes de 
vida com a formes que construeixen el lloc, i lamentablement és un 
procés conflictiu. 

M.S: Com sorgeix el projecte REpensar Barcelona? 
Davant la forma de fer ciutat del Fòrum, arriba un moment en què ens 
adonem que no podem oposar-nos només a aquestes dinàmiques de 
transformació, sinó que cal aportar idees, discutir-les i analitzar-les. 
Amb un grup de gent molt reduït, el 2005 vam muntar les jornades, 
setze setmanes seguides de sessions públiques sense finançament. 
Va ser com construir una universitat popular en la qual el tema de 
l’aprenentatge i l’educació entrava a través del treball col·laboratiu 
i comunitari. Entenem que l’acció amb la ciutat, més que no pas 
una participació, cal que sigui un aprenentatge, un aprenentatge 
col·lectiu. A partir d’aquí es poden fer accions d’oposició, de 
construcció, d’autoorganització.

M.S: Quins són els referents que us han influenciat en el vostre 
treball? 
Per treballar en paisatge i territori però sense fer-ho, sols obrim 
línies que aprenen de la geografia entesa des d’una via cultural, del 
paisatge a través del Joan Nogué, de la participació col·lectiva. En 
el cas de REpensar Barcelona, vam poder connectar molt bé amb el 
passat històric de la ciutat gràcies a referents com el José Luís Oyón 
i l’Ateneu Enciclopèdic Popular, ensenyant-nos que la història de la 
ciutat havia estat d’una altra manera, que hi havia hagut una repressió 
molt forta sobre un model de ciutat construït per l’aprenentatge de 
trenta anys de formació popular, de 1900 a 1930. 

M.S: Com descriuríeu aquest altre model de ciutat en el qual 
l’autogestió té un paper estructurant?
Des de principis del segle XX (el 1902), hi ha una gran repressió contra 
la població; el moviment obrer té molt clar que la seva base és lluitar 
per una formació pròpia, crear una educació pròpia, una cultura 
pròpia i una forma d’organitzar el treball pròpia. I això serà la base 
de la transformació social del segle XX. Aquí, això s’estronca amb la 
Guerra Civil el 1939, però va ser molt potent i es va aconseguir que 
en els anys de la República hi haguessin experiències pioneres en 
aquest sentit d’autogestió. REpensar Barcelona va ser una forma de 
reconnectar amb aquest model de ciutat, de saber, d’aprenentatge, 
d’autoorganització i de crear una altra forma de construir ciutat. 
Aquest seria un dels nostres referents importants que es troben en 
la història, en el coneixement. 

M.S: Explorant projectes com ¡Cataluña termina aquí! ¡Aquí empieza 
Murcia!, com definiríeu aquest altre model de ciutat que hi ha 
implícit? Per a què pot ser útil recuperar els valors d’aquesta ciutat 
autogestionada de principis del segle XX i de la República?  
¡Cataluña termina aquí! ¡Aquí empieza Murcia! vol descobrir, 
reconèixer i difondre aquestes experiències del passat per 
connectar-les amb les necessitats del present. La voluntat de 
construcció col·lectiva i autogestió no té models ni dimensions. 
Busca enllaçar amb l’experiència entre persones lligades a un 
lloc i unes circumstàncies, i és a partir d’elles que esdevenen 
responsables de l’acció des de/sobre les seves vides i sobre recursos 
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materials i cognitius. Reconèixer i activar esferes d’emancipació 
és una necessària via de canalitzar una xarxa activa i autònoma de 
transformació possible. Les formes culturals que es realitzen des 
d’aquestes situacions són similars en objectius, i específiques i 
diferents en necessitats i oportunitats. La seva consolidació lliure 
n’és la garantia del seu èxit.

M.S: Referents com l’Eduard Masjuan i la seva recerca sobre el 
naturisme i l’ecologia humana també us han aproximat no pas tant a 
un retorn a la natura com a la capacitat d’autogestió i producció de 
l’espai. El cas del Jardí de l’Amistat en seria un exemple?
El fet del retorn a la natura és un camp fonamental, però encara a 
explorar per nosaltres. Ens interessen altres maneres de viure la 
ciutat i el cas del Jardí de l’Amistat és encara un tema molt urbà. 
Estem parlant de Llum de la Selva, un home que vivia en harmonia 
amb la natura. Però què vol dir actualment això? És un tema 
fonamental per als nostres propers decennis i en el qual el treball i la 
coneixença de l’Eduard Masjuan ens ha ajudat molt. 

M.S: En relació amb aquest altre model de ciutat hereva de principis 
del segle XX, quin és el paper que juga el concepte de memòria? No 
es tracta tant d’una reivindicació o rescat, m’equivoco?
No partim d’una mirada nostàlgica. A banda de la transformació de 
la ciutat, s’han perdut moltes altres coses que, si no es coneix la 
història del lloc ni el significat d’aquestes coses que es perden, no ens 
permeten avaluar aquesta transformació. La construcció de la ciutat 
actual s’ha fet a partir d’arrasar-ho tot i pensant que només tenim 
el deure de construir una ciutat del futur que hagi de ser diferent 
i que no integri els elements del passat. Quan s’integren aquests 
elements, sovint són anecdòtics i no fan referència a una història viva 
ni a una història social molt rica que hi ha hagut. Al descobrir aquesta 
història social, quan es rescata, et trobes que ha estat una història 
que no ha pogut deixar grans traces —no ha tingut unes institucions 
representatives que siguin valorades, i uns edificis i empremtes 
físiques que s’han considerat menors per tal de neutralitzar el seu 
valor real, que fou el de la seva important experiència. Per tant, 
el rescat de memòria es produeix a través de l’experiència, de la 
consciència que cal activar d’una altra manera. El Jardí de l’Amistat 
és un cas, però tots els exemples que vam treballar a l’exposició de 
La Virreina són representatives com a situacions d’aprenentatge: 
l’aprenentatge popular vinculat a començament del segle XX fins a 
l’actualitat, com a memòria d’autoconsciència, de resistència. És una 
memòria immaterial que ha de tornar a ser activa amb les accions. 
No cal que construeixi res, però cal que ens sigui útil per a posicionar-
nos davant la realitat. En aquest sentit, les edicions dels Quaderns 
Pedagògics són el resultat del treball de ciutat i aprenentatge, però 
integrant la mirada històrica en un escenari actual. 

M.S: Quant a la proposta de projecte del Jardí de l’Amistat, projecte 
centrat en la reactivació de memòria i recuperació de l’espai, a 
partir de quins criteris esteu formalitzant-ne el seu disseny?
Actualment ens preocupa canviar el paradigma del disseny de la 
ciutat. Com fer una ciutat més participada implica entrar dins una 
cultura que no tenim, una cultura de coresponsabilitat de les coses, 
que no sigui només participar i delegar sinó fer un seguiment previ, 
però també amb el temps. Pensar un espai lliure de la ciutat que ha 
de ser natural o pseudonatural, i que integri els valors del naturisme 

i de l’esperit llibertari, ha d’estar d’acord amb un disseny que integri 
la diversitat i que la pròpia construcció estigui feta a partir de la 
participació de la gent del lloc. A la proposta per al Jardí de l’Amistat 
hi ha espais que no estan intervinguts, d’altres que són d’interacció 
comunitària amb la gent. En el projecte Un conservador de las cosas 
que se tiran també recuperàvem aquesta idea. Aquest home que 
habitava al riu Ripoll construïa el seu entorn habitable a partir del 
que la gent llençava al riu. Ara s’ha fet un parc, tot s’ha enderrocat i 
no hi ha quedat res. Ara és el parc de la Clota. Ell ja sabia que vivia en 
una zona expropiada. L’arquitecta responsable del projecte va estar 
interessada en algun moment en conservar la seva casa, però ho va 
tenir molt complicat. Amb el Jardí de l’Amistat volem evitar que pugui 
passar el mateix.


