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D’entre les noves modalitats de convocatòria que presentàvem l’any
2009, en el cas de la d’investigació hi havia la voluntat de poder atendre
d’una manera més integral el desenvolupament dels projectes de creació,
tendint a generar recursos en relació a cada una de les diferents fases.
Arran d’aquest propòsit podríem considerar la nostra iniciativa com
una mena d’adaptació a petita escala de les subvencions destinades a la
creació artística de l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural i el Consell
Nacional de la Cultura i de les Arts, en les quals també es diferencia el
procés d’investigació com un pas previ a la realització d’un projecte. Tot
i així, en el cas de la Sala d’Art Jove la concessió d’ajuts a la investigació
passaria a tenir una correspondència més directa amb determinats
aspectes de la producció, tal i com posen de manifest la realització
complementària d’una publicació i una activitat en relació amb un dels
projectes seleccionats, Performing Public Space, d’Alberto Altés i Marta
Serra, així com la utilització de les pàgines d’aquest mateix catàleg per a
l’exposició de resultats en el cas de l’altre, Per què tallar? Una genealogia
del paper plegat, de Marc Navarro.
La mateixa idiosincràsia dels projectes ens ha portat a haver de
concebre la investigació com a quelcom que pot ser força més complex
que un mer pas previ. En aquest sentit, ens poden ser útils algunes
reflexions que a principis de 2010 es realitzaven al Macba en el seminari
Al voltant de la recerca artística, en el qual es posava en relació l’auge
d’aquest paràmetre amb la consideració de la mateixa pràctica artística
com un procés de producció de coneixement. Per la complexitat d’aquesta
conjuntura, hem demanat a Montse Romaní, responsable dels processos
de tutoria relacionats amb aquest àmbit l’any 2009, que també en glossi el
seu punt de vista a les següents pàgines.
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Performing Public Space

Pràctiques artisticocol·laboratives híbrides a l’espai públic contemporani
Alberto Altés Arlandis i Marta Serra Permanyer

Veus en la pràctica artística la capacitat per transformar la ciutat, els seus espais o bé l’ús
que en fem? Quins són els espais públics que més utilitzes en el teu dia a dia? Hi ha esperança per al safareig de Santa Esperança? Creus que l’acció de Somanyprojects ha servit
per fer reactivar aquest espai i despertar-lo en l’imaginari col·lectiu del poble? Coneixeu
algun altre espai públic que sigui propi de les dones? Què ens ofereix la mirada d’un
artista que no contempli la d’un arquitecte a l’hora d’intervenir en un espai? En què consisteix una pràctica artisticocol·laborativa? Una intervenció d’aquest tipus pot conduir a
alguna forma d’agenciament per part de la comunitat? Seria viable contemplar usos més
alternatius de l’aigua com ara uns banys públics? Com valores la pràctica artística com a
metodologia de treball per a projectes d’urbanisme participatiu? Us semblaria bé que s’hi
realitzessin als safareigs altres activitats a part de rentar roba i de difusió turística? Estem
molt lluny per part dels polítics de pensar les ciutats on volem viure a partir de les necessitats del propi ciutadà? Tens alguna pregunta a fer-nos? Alguna a fer-te a tu mateix?
Performing Public Space és una veu múltiple, una artista de Missouri, un catedràtic
d’universitat, un arquitecte, un regidor d’urbanisme, un regidor de cultura, la directora d’un museu, uns comissaris, un educador i investigador de l’art, unes cinc
dones que encara renten en un safareig, una família, un parell de doctorands i tots
aquells que no hi han estat inclosos. També és una sèrie d’agraïments.
És una redefinició i construcció d’espai públic a partir d’una mirada multidisciplinària
sobre l’espai comú, l’art i la vida quotidiana. Potser és una pràctica artística col·laborativa
híbrida que posa de manifest accions, iniciatives, propostes i reconeixements al voltant
d’un espai molt específic i peculiar com ara els safareigs d’aigua termal.
La iniciativa parteix de l’observació de la intervenció de l’artista Somanyprojects
durant l’edició 2008 de la Mostra Independent d’Art Urbà de Caldes de Montbui,
Barcelona. La capacitat performativa d’aquesta intervenció sumada a la d’altres
com la d’Atsuko Arai permet relacionar les pràctiques artístiques amb les dinàmiques de producció d’espai públic i els processos de transformació social i urbana.
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Unes pràctiques que es despleguen, així, més com a eines de potencial polític que
no pas com a objectes artístics que acaben en l’experiència estètica.
La investigació deriva cap a un procés cooperatiu de creació i reflexió en què els diferents actors o agents implicats es localitzen, se situen en el context i posen de manifest
la seva experiència individual per mitjà de diverses entrevistes. Aquestes diferents formes de percebre el mateix cas es recullen com a “Mirades: espais i veus” i comparteixen
el fet de repensar els safareigs com a espais públics amb nous usos comuns.
El paper dels investigadors es fon amb el dels col·laboradors entrevistats en forma
de narrativa. L’experiència viscuda de cada un d’ells, la seva subjectivitat, és reconeguda com a font de coneixement a partir del qual es cusen i s’enllacen reflexions,
incerteses, possibilitats i memòries a l’entorn dels safareigs. Aquests paisatges perifèrics es donen a conèixer per mitjà de la transcripció d’aquestes veus, d’aquestes
converses realitzades, d’aquesta paraula compartida en el procés d’investigació.
Tot allò que no pot ser transcrit és volàtil: l’atmosfera d’un espai, la sensació, l’entonació d’algú o els seus silencis, el seu neguit previ. Més enllà de la paraula escrita
es posa atenció a tot allò que condiciona la seva subjectivitat, el seu context social
i les relacions jeràrquiques que existeix entre tots ells i nosaltres. Desplegar les deu
entrevistes realitzades permet establir un fil conductor, llegir un relat format a partir
de la superposició de diverses vides i espais.
El conjunt de tot aquest treball es visibilitza per mitjà d’una publicació en forma
de diari titulada Rethinking Public Space. Altres espais públics: comunitat, pràctiques
artisticocol·laboratives híbrides i reactivació urbana que es difon entre els àmbits implicats, el local, l’artístic i l’acadèmic. Serveix a la vegada per emfatitzar el caràcter
detonant de l’acció artística col·laborativa, la qual engega nous processos d’apropiació, de dissentiment i de construcció d’imaginaris propositius que, més enllà de
la càrrega de memòria d’aquests espais, proposa fórmules de reactivació urbana,
com ara la celebració d’una taula rodona. Aquesta reuneix tots els participants i
proporciona un espai de discussió a l’entorn dels contrastos exposats, confrontant
SALA D’A RT JOVE 2009
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així punts de vista que d’altra banda no s’haurien encarat mai. S’intensifiquen a la
vegada unes relacions locals quasi inexistents.
Què és l’espai públic?

“Public space is a mix of something that belongs to the people with changing rules
controlled by a collective idea. There is a flexibility and conversation that exists
between the people using space and the existing rules that can be challenged to
encourage creative use of areas that have fallen into ’no man’s land’. That grey area
is the place where many people find a public space in which to communicate their
ideas to society... it is a magical estuary where need floods into dogma.”
(Charity Blansit, artista. Sun, 15 Nov 2009 16:00:00h, Missouri, United States)

“Espai on pots estar, ja sigui obert o sigui tancat, natural o edificat, públic o privat,
però en el qual se’t permet un accés. Per mi pot ser un camí, un bosc, com també
pot ser un espai públic, un museu, que és un edifici privat, municipal, però en el qual
pots entrar, actuar… Possiblement un bar també faria la funció d’un espai públic.
Són espais de trobada, de relació, com un fòrum, una àgora o com ara les termes
romanes, que eren espais on la gent es relacionava i feia intercanvis.”
(Anna Monleón, arqueòloga. Tue, 10 Nov 2009 19:00:00h, Caldes de Montbui)

“Para un arquitecto, la arquitectura es un arte funcional muy especial: delimita el
espacio para que podamos habitar en él y crea el marco de nuestra vida, pública y
privada. En cuanto al espacio vivido... tal y como lo define De Certeau, es el lugar
de la batalla entre las prácticas espaciales responsables de la reestructuración de
las condiciones de la vida y los diversos modos de reapropiación individual. En esa
batalla entre lo que se organiza, se estructura, se diseña y cómo se reapropia la
gente de esos espacios, o se ejerce resistencia, es donde está el juego.”
(José Ángel Sanz, arquitecte. Thu,12 Nov 2009 16:30:00h, Sant Cugat del Vallès)

“Para comenzar, creo que no se puede decir que el espacio público sea un espacio
singular. Lo que me interesa es la noción de ’políticas del espacio público’, es decir,
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Safreig de Santa Esperança. Mostra Independent d’Art Urbà de Caldes de Montbui 2008. Alberto Altés.
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que no podemos hablar de un solo espacio público, sino que, como ya lo han hecho
muchas pensadoras feministas, tenemos que hablar de múltiples esferas públicas.
Esto quiere decir que no es un lugar de consenso, sino un lugar de disidencia o
diferencia, y que además es un lugar cruzado por relaciones de poder y, por tanto,
un lugar que nunca será neutro.”
(Javier Rodrigo, educador. Thu, 11 Dec 2009 20:35:00h, Barcelona)

“L’espai públic ha de ser un espai obert, de llibertat i convivència, on la gent se senti
còmode. Ha d’estar redimensionat i proporcionat a escala humana, essent acollidor
i fàcil d’usar. És un espai de convivència on s’hi poden trobar totes les persones
d’una comunitat tenint en compte que ens trobem en un context mediterrani, on la
vida al carrer és molt intensa. No és un espai de ningú i gratuït on tot s’hi val, sinó
al contrari, és de tothom i, per tant, implica que s’ha de respectar per assegurar-ne
l’ús i per preservar-ne, si s’escau, el seu valor patrimonial.”
(Pep Gaspar, regidor de Cultura. Tue, 10 Nov 2009 19:00:00h, Caldes de Montbui)

“Penso més en qui l’ocupa més que no pas en què l’ocupa, tenir en compte les persones que habiten els espais perquè en són els usuaris. M’agrada pensar en l’espai
públic com a esfera pública, com a espai on succeeixen coses i on es permet que
succeeixin coses, espai d’experiències.”
(Helena Pièlies & Vicenç Ferreres, comissaris Miau. Sun, 15 Nov 2009 17:00:00h, Caldes de Montbui)

“Bàsicament l’espai que utilitzem cada dia, un espai quotidià com a extensió de la
casa, l’espai que utilitzem per dur les nenes a l’escola, per anar a comprar... L’utilitzem bastant, l’espai públic, tant a peu com amb bicicleta.”
(Ignasi López i Xènia Gaspar, residents nucli antic. Sun, 15 Nov 2009 18:00:00h, Caldes de Montbui)

“I.M: Un lloc on hi ha molta gent, on es pot trobar molta gent. El safareig era abans
un espai públic. M.C: També una plaça... C.F: On s’hi produeixen festes, es conversa. Un parc. J.O: Carretera amunt, carretera avall. El safareig, les hortes. C.F: La
plaça de darrere l’església, per exemple, que és un lloc que no t’ho pots imaginar el
munt de gent que hi va, i no està en gaires bones condicions. J.P: La gente va y se
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asoma allí. Es un lugar desde el que se ve todo.”
(Mª Cruz Ortiz, Juana Pérez, Carme Francàs, Josepa Olona, Irina Monterde, dones del safareig.
Wed, 11 Nov 2009 17:00:00h, Caldes de Montbui)

“És l’espai de què hauríem de poder gaudir tots en les millors condicions. Hem de
procurar que pugui ser agradable, amb seguretat i adequat a les necessitats de la
societat d’ara. Fa cinquanta anys, les necessitats d’espai públic eren unes altres, ara
el vivim més com a lloc d’evasió on alliberar-nos de l’estrès que estem vivint.”
(Josep Coral, regidor d’Urbanisme. Sun, 11 Nov 2009 11:00:00h, Caldes de Montbui)

“El espacio público lo entiendo esencialmente como un espacio vivido, un espacio
de sociabilidad y de relación. Tendría su modelo seguramente en lo que nos imaginamos que fue un ágora, o el espacio de la plaza medieval europea, y después en
algunos momentos mucho más coyunturales de la historia de la ciudad europea,
pero también de los pueblos, un espacio comunal, esencialmente.”
(José Luis Oyón, catedràtic del Departament d’Urbanisme de la UPC. Sun, 11 Nov 2009
11:00:00h, Sant Cugat del Vallès)
(Pots expressar la teva definició o opinió a performingpublicspace@gmail.com)

La vida, les pràctiques i les relacions que tenen lloc a l’espai, les persones, les persones que habiten aquest espai són a vegades capaces d’imaginar, engendrar i
produir encara un altre tipus d’espai, o millor, una multiplicitat d’“altres espais” que
proporcionen el “locus” per a “altres” desitjos, necessitats, idees, transicions, “esdevenirs”, canvis, accions i processos que no trobarien el seu lloc d’una altra manera:
una sort d’espai invisible però plenament viscut.
La característica més important d’aquests “altres” espais liminars és, més que la
possibilitat que alberguin un tipus de resistència estàtica i tancada en ells, el seu potencial per ser utilitzats i reapropiats, de forma que, al marge de tot control, siguin
articulats mitjançant accions espontànies (o potser curosament planificades) de diSALA D’A RT JOVE 2009
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ferents grups i individus, amb diferents objectius i intencions que escapen d’aquells
altres propis de l’ordre hegemònic i, el més important, tenen freqüentment efectes
i resultats inesperats i, per tant, difícils de controlar i neutralitzar. Aquests espais
es poden transformar en espais de col·laboració, en els quals individus i grups es
troben i descobreixen potser potencials i valors ocults no sols del mateix espai, sinó
també dels seus propis coneixements situats i de les seves pròpies experiències. A
través del sobtat descobriment d’aquests potencials i de la trobada dels seus portadors amb un espai igualment potencial, es desplega un paisatge increïblement
ric de possibilitats.
La tasca és, per tant, recodificar tots aquests potencials i possibilitats amb la finalitat d’iniciar diversos processos de col·laboració, trobant i identificant l’espai
diferencial, descobrint el seu potencial, fomentant les trobades, connexions i “compartirs”, i articulant-los cap a un o més projectes col·lectius que haurien d’aspirar,
en última instància, a completar alguna mena d’acció desplegada en contra de les
omnipresents, alienants, mutants i aparentment incontestades formes de poder i
control: alguna mena d’acció cap a la vida.
La recodificació de potencials i la detonació de processos requereix a vegades
passos curosos i silenciosos, o fins i tot que els objectius o intencions finals es camuflin, amaguin o disfressin d’una altra cosa, abraçant tàctiques i tècniques que
eviten posicions massa definides o clares, posicions “de principis”, tàctiques que
redibuixen els objectius i les accions com una cosa aparentment inofensiva, arrossegant així més i més gent i grups cap a la col·laboració i el teixit d’una xarxa més i
més complexa de relacions i connexions que, començant a partir d’esdeveniments
i temes quotidians, evolucionen cap als més genuïns i essencials “assumptes pels
quals preocupar-se”, per acabar desafiant les més rígides estructures i institucions
de poder. A vegades cal habitar una màscara temporal d’un pirata, conèixer a la
perfecció els seus trucs, habilitats i atributs, i apropiar-se’n amb altres finalitats.
Potser sigui aquest el cas de les intervencions en els antics safareigs públics de
Caldes de Montbui, propiciades per un grup d’amics/comissaris de la mostra d’art
local que, sensibles a la delicada situació d’un dels extrems del barri històric amb la
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Safreig de La Portadella. Mostra Independent d’Art Urbà de Caldes de Montbui 2009. Alberto Altés.
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riera i el medi agrícola, van proposar aquesta zona com a àmbit d’intervenció per
als artistes seleccionats en l’edició dels anys 2008 i 2009.
El que es produeix és una transformació de l’espai latent en una altra cosa, en una
cosa més, mitjançant la incorporació de certes energies, generades a partir de la
interacció dels comissaris, la mostra d’art, l’artista, les seves corresponents mirades
i les característiques i potencials propis i inherents a l’espai en si.
La combinació de totes aquestes energies fa possible una transició des de l’espai
latent original cap a una altra cosa: un espai intermedi diferent i més atractiu, que
recupera la seva condició pública com a espai de discussió, com a espai discutit,
com a espai que ja no està ni exclòs ni inclòs… Un espai que és atractiu una altra
vegada, un espai que és viu una altra vegada… Un espai que la comunitat vol tornar
a habitar de nou. Un espai en el qual la interacció és una altra vegada possible.
El procés de transformació es podria anomenar “pràctica artisticocol·laborativa híbrida”: un règim intensificat de trobada, interacció i intercanvi que va més enllà de
l’experiència de l’esdeveniment artístic. Una reunió de barri, un bany col·lectiu, la
reobertura d’un espai públic abandonat, una performance artística, una discussió i
una conversa (o més) tenen lloc en el mateix espai, alhora.
Tota aquesta interacció i intercanvi té, a més, altres “efectes secundaris” o subproductes, estenent-se a les esferes d’allò social i polític. Els efectes d’aquest intens règim de trobades i relacions desborden els límits del mateix espai de manera que es
pot dir que l’espai intermedi és capaç d’interferir i afectar les relacions actor-xarxa.
L’activisme polític radical es podria llavors camuflar després d’alguna varietat
d’aquestes pràctiques híbrides i ser progressivament desplegat no només en “un
tercer espai” liminal −que podria en efecte ser el “locus” de la conspiració i la incubació−, sinó també en la mateixa essència de la vida urbana, convertint-se per tant
en una forma alternativa i efectiva de produir l’espai activament, donant forma, en
última instància, a la ciutat. ■
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