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Partint d’una sèrie de fotografies exposades a la Fundació Miró
de Barcelona el 2014, Kathrin Golda-Pongratz reflexiona sobre
polítiques territorials, processos de desenvolupament urbà i
sobre les múltiples cares de la productivitat d’uns territoris aparentment disponibles i sotmesos a valor de canvi.
Geopresències mostra el cas concret de l’àrea compresa entre
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EL VALLÈS: EQUILIBRI, PAISATGE, CIUTAT I POLÍTICA
La dansa com a element cohesionador
entre el cos i el territori

Landscapes of pressure obre la mirada cap als paisatges sotmesos a la pressió del projecte Eurovegas a Espanya.
El projecte es basà en la convicció que les polítiques
d’estructuració territorial responen principalment a la lògica de
l’economia global i, en conseqüència, converteixen qualsevol
territori metropolità en objecte d’especulació.

Carlos Albalá - Ignasi López

LANDSCAPES OF PRESSURE
2014. Kathrin Golda-Pongratz
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Geopresències tingué el seu punt de partida en la proposta
visual d’una part de tres projectes realitzats en els darrers anys:
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van créixer més intensament. La major densitat urbana de la part occidental, més l’estudi dels centres de mercat elaborat en el seu moment, explica una subdivisió que
encara avui dia trobem a la partició d’aigües de la riera de
Caldes i del Tenes. Val a dir, però, que en els darrers anys
s’està treballant per a la reunificació administrativa dels dos
vallesos i la creació d’un ens de caràcter metropolità i supracomarcal equiparable a l’Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB).
La figura de l’equilibri no només ha justificat la separació dels dos vallesos, sinó que també ha donat forma a un
seguit de discursos entrelligats sobre la realitat geogràfica
de la comarca. Començant pel paisatge, que encara ara
s’identifica plenament amb un paisatge natural, rural i agrari.
Lluís Galobart i Duran, per exemple, tot i reconèixer que hi
pot haver equilibri tant al camp com a la ciutat, associa clarament els «paisatges equilibrats» amb les «extensions rurals tradicionals poc retocades». Unes extensions, per altra
banda, caracteritzades per la presència de masos i antics
camins rurals. Ambdues realitats, afegeix Galobart, masies
i camins, formaven part del «teixit humà bàsic de l’antic Vallès», i configuraven un poblament dispers distribuït de forma
bastant regular [02]. De fet, aquesta pauta d’assentament,
aïllada i dispersa, més accentuada a la part oriental de la
comarca, podria remuntar-se al temps dels romans, i ha
estat relacionada per Salvador Llobet amb el fàcil accés a
l’aigua del subsòl, sobretot en els terrenys més permeables.
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la producció de mercaderies», és a dir, el “fonament general”
d’una societat plenament capitalista, i des del punt de vista geogràfic
significava la “dispersió dels mitjans de producció entre molts productors”, la seva confrontació, i el reconeixement de la “competència” com
a única font d’autoritat [05]. Dit amb altres paraules, mentre que el “teixit
humà bàsic de l’antic Vallès rural”, fet de masies i camins, era dispers
però relativament autosuficient, l’actual increment de la mobilitat, afavorida sens dubte pels mitjans de comunicació i gens atenuada per
la utopia tecnològica de la mort de la distància, és un efecte de la
divisió social del treball i la seva conseqüent “dispersió dels mitjans de
producció” (i consum) per tot el territori.
Una altra frontera o franja que ha marcat el Vallès hauria estat la que separa un sud urbà i industrialitzat d’un nord més rural, si
bé és cert que avui en dia és cada vegada més difícil sostenir aquesta
distinció, com a mínim des del punt de vista funcional. Encara als anys
vuitanta es deia que “a l’interior del Vallès hi ha una gran frontera i,
alhora, una forta lluita, entre una realitat típicament urbana i una altra
de caràcters rurals ben acusats” [06]. Sovint s’ha utilitzat la imatge de
la V per definir aquesta realitat urbanoindustrial. El braç esquerre seria
l’eix que va de Terrassa a Sabadell, passant per la Creu de Barberà
i Cerdanyola i, d’aquí, fins al “portell de Montcada”, que és per altra
banda la cota més baixa de la comarca. El braç dret seria el sistema
que des de Montcada refà la conca del Besòs fins a l’alçada de Mollet
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concentrat, continu i lineal, més respectuós amb el
territori en la mesura hauria deixat els espais interfluvials
sense ocupar.
Durant les darreres tres dècades, quan les transformacions del territori han estat més profundes o, si més no,
han afectat a una extensió més gran de superfície, és quan
també ha sorgit un debat civil i institucional més ampli. Sense
voluntat d’estendre’ns massa podem citar, en relació amb
el planejament o marc jurídic-institucional que més efecta
a la comarca, a banda de la normativa municipal, la Llei de
paisatge aprovada l’any 2005 i els conseqüents catàlegs de
paisatge, que, en el cas de la Regió Metropolitana de Barcelona, fou aprovat el 2014. Aquest catàleg hauria de ser un
instrument de planificació, un document que orienti i marqui
les directrius en matèria de paisatge dels diferents plans territorials. En aquest sentit, tal i com preveia el Pla Territorial
General de Catalunya (1995), el planejament depenia dels
respectius plans territorials parcials, un dels quals correspon
a l’àmbit de la Regió Metropolitana, que finalment s’aprovà
el 2010. Sigui com sigui, ambdós documents, més el Pla
d’Infraestructures de Transport de Catalunya, del 2006, no
sempre congruents entre sí, són de referència a l’hora d’anticipar i ordenar el territori vallesà. Tot i algunes controvèrsies
no del tot resoltes (pensem, sobretot, en el polèmic Quart
Cinturó o el Pla Director Urbanístic del Circuit de Catalunya),
existeix un cert consens en les polítiques urbanes i territorials generals [10].
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Però aquesta exposició queda pràcticament anul·lada a les
urbanitzacions disperses i de baixa densitat que han crescut darrerament en els vallesos. I no tan sols perquè l’espai públic com a espai
d’exposició sigui inexistent, sinó perquè, com bé apunten alguns analistes, s’ha produït una forta segregació social en aquests espais i,
per tant, es tendeix a una homogeneïtzació de classe. La “pluralitat
humana” ha estat neutralitzada per mitjà de la lògica del mercat, de
la renda urbana. Des del punt de vista social, diu Marc Sogues, “les
noves àrees de creixement urbà estan servint per perpetuar les desigualtats socials i redistribuir-les en el territori” [12]. La condició urbana,
finalment, ha de tenir una dimensió política, entesa com a espai de deliberació, de llibertat, de conflicte i de justícia [13]. També en aquest cas
podríem afirmar que els nous creixements “urbans” del Vallès disten
molt de complir aquests requisits. I també és per això que el subtítol
de “geopresències” parlava de «micropolítiques», perquè volia posar
èmfasi en l’acció col·lectiva, d’altra banda un aspecte consubstancial
al fet urbà – pensem en la polis grega, fundació mítica de la nostra
cultura política.
Perquè el Vallès pugui exercir aquest paper d’estructurador de
la metròpolis, s’han proposat varies idees. La primera està relacionada amb els creixements urbans. El model d’urbanització dispersa
o difusa, basant en la construcció de cases aïllades o unifamiliars, no
és viable des del punt de vista ambiental i econòmic, a més de ser
socialment injusta. Per això la majora d’experts sostenen que s’han de
potenciar els nuclis més densos i concentrats, de tal manera que els
sistemes oberts o lliures no segueixin desapareixent o es fragmentin
encara més. En aquest sentit s’orienta, a grans trets, el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, que aposta per la «configuració d’una
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Per anar acabant, podem dir que el Vallès, per la seva situació
Imatge-retrat			42 Dualitats			27
en el conjunt català i metropolità, és una comarca complexa i que
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que hi intervenen. Reforçar els sistemes urbans actuals, limitar els
Llocs comuns		
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creixements de baixa densitat, neutralitzar la desigualtat socioespa28
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cial, canviar el model de mobilitat i preservar el «mosaic agroforestal»
són, a grans trets, els eixos d’actuació necessaris perquè la comarca
16
continuï mostrant la seva fesomia més pròpia.
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LA PRESÈNCIA
DE LES DISTÀNCIES
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La dansa com a element cohesionador
entre el cos i el territori

L’urbanisme actual i les dinàmiques dels
desplaçaments

Aquests models han fet modificar el sentit de pertinença respecte el territori que habitem i transitem. Podem trobar encara espais de trànsit, lliures i
democràtics? Estem lligats a la cultura de l’asfalt costi el que costi? Només cal
observar una situació concreta: si ens parem davant d’un pas de vianants, la
majoria dels transeünts que en aquell moment són “propietaris” de la calçada,
la travessen a pas ràpid a causa de la por i de la supeditació al vehicle.
Segons fonts ministerials de 2006, de cada 2.500 desplaçaments quotidians, uns 1.500 es fan amb vehicle privat i, en ciutats de més de 500.000
habitants, pràcticament la meitat d’aquests tenen una durada d’entre 30 i 90
minuts per trajecte (d’anada). Més enllà de les estadístiques, caldria valorar les
sensacions, els motius i les circumstàncies que han construït aquests usos.
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Pedagogia i mobilitat urbana

Edward Soja va plantejar el concepte de postmetròpolis [08], que pretnia
definir una ciutat globalitzada on conviuen diversos processos de desterritorialització i reterritorialització constants que produeixen un efecte de pèrdua
d’identitat respecte als llocs i generen nous espais de límits indefinits o inexistents. Aquest concepte contemplava sis nous models d’urbanització: metròpolis industrial postfordista (flexicity o ciutat flexible), cosmòpolis (o ciutat global
—plantejat per Saskia Sassen—), exòpolis (ciutat sense centre), ciutat fractal
(fragmentació i polarització social), arxipèlags carceraris (urbanitzacions tancades) i simcities (ciutats simulades).
Aquests models estan vinculats a unes formes de desplaçament amb
dinàmiques concretes i comunes no només en l’aspecte físic, sinó també en el
social i el tecnològic. Ens mostren una ciutat en la qual l’exterior i l’interior s’han
difuminat. La creació multifragmentada d’àrees residencials amb densitats de
població baixes en les noves perifèries comporta dificultats per aconseguir un
transport públic rendible, cosa que disminueix la qualitat de vida dels seus usuaris a causa dels llargs temps dels seus trajectes o la impossibilitat d’utilitzar
altres mitjans més saludables (a peu, la bicicleta, etc.) per fer desplaçaments
quotidians.
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LA PRESÈNCIA
DE LES DISTÀNCIES

La velocitat és quelcom més que un assoliment de la tècnica i la tecnologia. El
desplaçament veloç, el perill, la vibració, l’emoció, la palpitació, l’embriagadora
experiència sensorial que l’acompanya, estimulen l’ésser humà. Els científics
asseguren que la velocitat allibera dues substàncies, adrenalina i noradrenalina, que també recorren el cos durant l’acte sexual. Per tant, quan es va ràpid
es genera una gran sensació de goig. Les persones s’hi acostumen i incorporen la velocitat al seu ésser; d’aquesta manera, la velocitat ha esdevingut una
necessitat rutinària [11].
Podem relacionar també la velocitat amb la sensació de poder i amb
l’instint de domini. L’ésser humà busca afirmar-se constantment. La persona
s’identifica amb el vehicle i projecta en ell una mena d’autoafirmació de l’ego.
Identificant-se amb l’automòbil, el conductor pot sentir la possibilitat d’exercir
aquest domini sobre els altres, de manera fàcil, a través de la velocitat.
Per altra banda, en determinades ocasions tenim la sensació que el
cotxe és la prolongació del domicili segur. Un surt de casa, dins del seu vehicle,
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La dansa com a element cohesionador
entre el cos i el territori

Velocitat, vanitat i virtualitat

Habitants i acció urbana

Ens hem equivocat amb la creació dels models urbans classificats per
Edward Soja? Aquests models han ajudat a la convivència o han propiciat la
transmissió de valors cívics? A nosaltres ens sembla que no. Els barris aïllats,
els carrers deserts, les densitats de població baixes, els espais estandarditzats
i homogenis en centres històrics i barris de nova creació, o els infinits trasllats autònoms motoritzats, ens presenten un panorama poc encoratjador, però
també plantegen una sèrie de reptes pedagògics i de valors pels quals creiem
que la nostra societat hauria d’apostar.
Aquest intercanvi social no ha de dependre només de la mirada unidireccional dels adults. Els espais urbans derivats d’aquests models haurien de
ser creats o repensats tenint en compte punts de vista heterogenis, com per exemple les opinions i necessitats dels infants i adolescents. Què ens semblaria
si les cadires dels despatxos tinguessin la mida d’una escola infantil? Per què
tractem de fer parcs, escoles i patrons de mobilitat des de l’interès dels adults?
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Representació del territori, del paisatge i dels itineraris

La història de la representació del territori va associada a la història del territori mateix i a les
itineràncies que hi han tingut lloc [13]: recorreguts errants com a mites, recorreguts cantats
pels indígenes, mapes del territori a partir d’una suma de desplaçaments històrics, passejos
dadaistes, derives situacionistes, mapes com a prefiguració, representacions conceptuals
o land art, entre d’altres.
La història del paisatge és, doncs, la història de la seva representació. El paisatge és
una suma de construccions culturals col·lectives. El concepte de paisatge va néixer (segons
algunes fonts) en la representació mental que feu Petrarca de les vistes que contemplà en
el seu ascens al Mont Ventoux el 1336, associant-les a la bellesa i no a la consideració
geogràfica, natural, social o topogràfica del territori que veia. A partir d’aquí es diu que la
natura va entrar en l’àmbit de la bellesa.
Tal com suggereix Augustin Berque, a partir del segle XIV es suscitaren representacions de la naturalesa que van permetre fer-ne un objecte de coneixement (d’aquí parteix
la ciència) o de contemplació pura (aquí neix el pensament del paisatge) [14]. La naturalesa,
segons Berque, va ser inventada des de la ciutat, i l’arquitectura va ser l’encarregada de
conduir aquesta mirada cap a l’exterior [15].
Mirar el paisatge comporta excavar els mites i la memòria que conté a través de
les seves diverses capes d’informació: geològica, històrica i biogràfica. Si el paisatge és un
ecosistema inseparable de l’acció humana, la representació del paisatge és un document
no només d’una geografia o d’una geologia determinada, sinó també d’uns valors i d’unes
accions humanes imposades en el territori a través del temps.
Marta Dahó apunta que l’observació del territori i dels elements que el conformen
—naturals i construïts— està íntimament relacionada amb la fotografia. Les primeres fotografies transmetien el llegat iconogràfic de la pintura paisatgista. En general, els primers
fotògrafs exploradors no perseguien objectius artístics, sinó científics. Tot i així, sense saberho estaven instaurant un model nou de visió [16]. Afegeix Dahó que després d’un llarg parèntesi, als anys seixanta del segle XX s’inicià un procés de tornada al paisatge com a gènere
fotogràfic. L’extensió suburbana, la reconversió industrial i postindustrial o la natura com a
reducte de l’oci, foren aspectes que molts fotògrafs observaren i mostraven. A partir d’aquell
moment, van aparèixer en el paisatge fotogràfic els efectes de la industrialització: el territori
explotat, la perifèria industrial i les seves deixalles, el territori erm o els llocs anònims [17].
Actualment, el territori i el paisatge suburbà, en lloc de constituir un fenomen marginal o un subproducte de les ciutats, són el subjecte principal de l’urbanisme i dels temes
i fenòmens urbans [18]. Així, en lloc d’analitzar i reproduir representacions formals de les
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La dansa com a element cohesionador
entre el cos i el territori
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“La presència del cos és una acció política
que esdevé eficient a mesura que guanya visibilitat,
creant connexions amb la mirada dels qui en són testimonis.
Quant a la dansa, per reconèixer la seva presència política
cal aprendre a llegir les intertextualitats que el cos inventa quan balla,
partint dels processos que alimenten i modifiquen les seves accions en el món.”
- Greiner Cristine,
La visibilitat de la presència del cos com a estratègia política. [02]
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La climatologia del cos
i el seu efecte en el territori
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es visibilitza en les seves expressions de vida. Aquest fet es veu clarament en el món globalitzat en el qual estem supeditats, a on les imatges
que ens fem del món en què vivim, viatgen i ens interpel·len contínuament
produint-nos un sentit global d’existència, que sovint ens tensa de manera
sobredimensionada amb el fet d’estar present en l’entorn més immediat.
L’evidència de les distàncies comporta una mirada cap a les coses i cap
a la vida, que en molts casos està condicionada per unes inèrcies. Unes
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Territori present o presència en el territori

Presència i territori són conceptes propers i omplen de sentit l’idea
que tenim dels paisatges i també, del que aquests espais ens evoquen.
Pensem el territori des dels records i les imatges que guardem, i aquesta
memòria s’allunya i s’apropa a la realitat dels llocs, que estan en canvi constant. En aquestes relacions variables, els llocs, les vivències i la memòria
fluctuen entre on som i on voldríem estar, aquestes situacions poden arribar a ser tan quotidianes, que gairebé no els donem importància, per ser
coses que fem contínuament, que repetim dia rere dia, moltes vegades
amb desplaçaments similars, recorrent paratges repetitius, homogenis i
coneguts. Els espais que formen part d’aquestes situacions, són poc donats a descobrir-hi res de nou, perquè no ens els sentim estranys i perquè
no ens fan pensar coses noves, els apreciem amb desinterès i, tot i així,
per la ininterrompuda presència que aquests espais i situacions tenen en
les nostres vides, sempre apareix un desig de trobar-hi quelcom que ens
sorprengui i ens ho faci veure de manera diferent, encara que sigui per un
instant.
Per la inauguració, vàrem crear unes imatges filmant fragments de
pell, amb una càmera amb objectiu macro, amb la idea de fer aparèixer micropaisatges en moviment. Per aquesta tasca em va acompanyar
l’artista Florence Girardeau, aprofitant un treball conjunt que anomenem
Double Vue [03], el qual esdevé un espai de recerca entorn a l’exploració
de la dansa que es produeix des de la imaginació, fent aparèixer paisatges
corporals que canvien i és transformen amb la creació d’imatges. Després
de treballar sobre les imatges filmades resultants i crear una seqüència
relacionada amb l’exposició, vàrem pensar a projectar-les a les parets de
la sala Zero i que així la projecció sobrevolés els materials exposats movent el dispositiu per fer-ho possible. Abans d’aquesta acció vam generar un
espai de foscor, apagant les llums de la sala de manera sorpresiva amb un
so enregistrat en un paisatge de perifèria. La idea era crear un espai sonor
per desembocar en la mostra visual. El silenci de l’acció de projectar les
imatges va contrastar amb la part sonora de la perifèria en la foscor. Una
idea bàsica era la d’unir les dimensions sonores i visuals en el moment de
situar-nos davant d’un paisatge, en aquest cas, representat pels treballs
que formaven part de l’exposició.
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Si el cos que balla ho fa sota una concepció d’objecte atmosfèric,
amb una dansa que transforma les imatges mentals en una construcció
corporal amb qualitat climàtica, el paisatge que acull aquest fenomen creatiu esdevé subjecte territorial, modificant-se mútuament, com ho fa el clima.
L’intangible que apareix en la morfologia territorial que l’acull, descriu una
experiència sensorial i afectiva amb el lloc en qüestió, en la seva relació
amb les mirades i les percepcions que hi habiten. Això ens apropa al territori i als llocs i modifica el paisatge, perquè ha sigut experimentat a través
de l’expressió d’un cos que ha creat una manera d’estar concreta a partir
de la corporització de les imatges generades.
Tots els espais poden arribar a ser intermedis si canviem les coordenades de referència, i si ens hi col·loquem de manera diferent a l’habitual
per explorar possibles nous paràmetres. La situació del cos en l’espai demana concretar l’estat corporal, que també podríem anomenar qualitat
d’estar. Aquesta qualitat està condicionada per la nostra voluntat de ser en
i d’imaginar-nos entre, en el lloc i entre els espais. Cal adonar-se de com
habitem els llocs i com ens habitem a nosaltres mateixos, de com volem
viure’ns.
Independentment de l’ús que fem dels espais en general, existeixen
per igual. A partir d’aquí, coreografies repartides pel territori, distribuïdes
per llocs d’interès, són cartografies sensibles que dialoguen, perquè tenen
la capacitat d’extreure les temperatures dels llocs i traduir la imaginació
humana que conté el cos que les balla.
Parlant de distàncies i sempre sota la base territorial, cal reespacialitzar el
pensament en el propi cos creatiu, perquè torni a ser paisatge. Concebre
un cos climàtic que balla, vol dir activar-lo sota uns paràmetres d’infinitud
i de canvis constants, com el mateix clima. Canvis que estan sotmesos a
les variabilitats de l’atmosfera i de l’entorn, també en canvi perpetu i sense
fi. Som context actiu i, per tant, no hi ha separació, som el que ens envolta,
i vivim en relació, ens agradi o no, amb una relació interminable i en multiplicitat de fenòmens, tant els que es troben a prop com els que es troben
més allunyats, i per descomptat, amb el joc d’escales que apareix quan la
comprensió s’amplia, des de la magnitud incommensurable fins a gradacions subatòmiques.
Pel taller de cloenda, la intenció va ser la d’aglutinar el màxim de
volum conceptual i corporitzar-ho. Es va voler aprofitar el que va quedar a
l’espai de la sala Zero, imatges, textos, experiències, records i conceptes
apareguts durant el cicle per reflexionar. Mitjançant dinàmiques per rememorar imaginativament el que hi havia succeït durant les setmanes del
cicle, vam iniciar una sèrie de jocs per deconstruir precisament allò que
es va construir per si sol, allò que el mateix espai d’exposició juntament
amb les activitats que s’hi van plantejar va originar-se per les parets de
la sala. A partir d’aquí, cadascú va poder interrogar-se sobre les seves
pròpies idees sorgides de la vivència, amb la llibertat de modificar-ho des
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Vet aquí les distàncies que la cartografia introdueix: entre jo i el món, per una
banda; entre jo i el meu cos, per altra; però
també entre el conjunt de coses existents,
que d’ara en endavant estan “dretes, fermes
i estables” i per això en podem calcular la
distància exacte que les separa. La distància forma part d’un llenguatge matemàtic,
geomètric, que té certa utilitat pràctica però
que no és neutra, que no és indiferent a la
manera que tenim de relacionar-nos amb
els llocs i els paisatges que habitem.
Per tant, una geografia de les presències, o bé una geopresència, ha de començar discutint sobre el paper de la representació cartogràfica. Entre d’altres coses per
mirar de posar de relleu aquestes distàncies. Fet i fet, per un autor com Gunnar Olsson, la variable fonamental de la geografia
és justament la distància [05].
En qualsevol cas, si partim d’aquest
marc, d’aquesta controvèrsia, podem entendre millor perquè avui en dia tants artistes i
projectes, entre els quals podem incloure el
nostre, treballen amb cartografies. Dit d’una
altra manera, moltes de les pràctiques artístiques que utilitzen mapes, d’una manera o
altra es poden llegir o interpretar com una
crítica a les tres distàncies esmentades: la
relació de jo amb el món; la relació de jo
amb el meu propi cos i, finalment, la relació
de les coses – els fets geogràfics - entre si.
Això és el que veurem a continuació.

Això és important perquè bona part del treball artístic i cartogràfic es pot entendre com una
crítica a aquest artifici. Fet i fet, allò que es reivindica és justament el subjecte situat. Les cartografies personals, col·laboratives, o els mapes
mentals, venen a dir-nos: “no, nosaltres fem cartografia a peu de carrer, des d’un lloc concret, en
base a una situació social particular, partint de la
nostra experiència local”. Un subjecte que també
és polític i per això elabora cartografies crítiques,
subversives o que simplement posen de relleu el
caràcter ideològic dels mapes. En aquest sentit,
un dels col·lectius més rellevants són els Iconoclassistes (Pablo Ares i Julia Risler) [06]. Però en
podríem trobar molts més [07].

La segona distància:
el cos alienat

Si el cos recupera la gravetat i deixa de «flotar lliurement», també el món recupera el
seu espessor. A partir d’aquest moment, abandona la seva funció d’espectacle, de teatre; ja
no és allò enfrontat, sinó un conjunt de ressonàncies anímiques o afectives.
Els mapes emocionals de Christian Nold intenten recollir aquestes ressonàncies. Amb tot,
les primeres propostes en aquesta direcció, com sabeu, foren els mapes psicogeogàfics de
Guy Debord. Per la seva banda, Raymond Pettibon, també ha volgut posar de manifest el lligam existencial amb el lloc, més enllà de la seva l’abstracció geomètrica: els paisatges oberts,
amples, tranquil·litzen, tenen un valor emocional més que numèric.
En qualsevol cas, el lloc es converteix en un objecte atmosfèric com els sentiments, la
tardor, la boira, el clima polític o l’esperit del temps, ja que un pot respirar-los i sentir-los perquè
no existeix separació, distància, entre un mateix i allò que l’envolta [09]. Avui en dia ha sorgit
tota una literatura que recupera aquesta dimensió del lloc, començant per l’esferologia de Peter Sloterdijk.
També les fronteres, quan són traçades amb el cos i no només sobre el paper, adquireixen un altre significat – o deixen de tenir-ne. És el cas de l’acció que va dur a terme Alban
Biaussat l’any 2005 titulada The Green(er) Side of the Line. Una intervenció molt semblant a la
que va fer Francis Alÿs el mateix any.

Amb això arribem a la tercera distància. Si les altres distàncies es produïen sobre un eix
vertical - algú que progressivament es desenganxa del món al llarg d’una línia ascendent, per
dividir-se i despendre’s més tard d’allò que el manté a la Terra, el seu propi cos -, la darrera
distància es construeix sobre un pla horitzontal.
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La tercera distància:
la línia recta en un territori-xarxa

La segona distància està relacionada amb
una exclusió: la del propi cos. Que aquell subjecte
transcendental no pot tenir-ne, de cos, sembla evident. Allò que no és tan clar, són els efectes d’això.
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És sobre aquesta exclusió del cos que han sorgit moltes propostes des del món de l’art.
La majoria d’elles reclamen la presència del cos. Que aquest esdevingui subjecte actiu del
coneixement i l’experiència del territori. Ja no n’hi ha prou amb l’observació d’una superfície
freda, mirall o finestra del món; cal traspassar-la i enredar-se amb la realitat del món. Només
així es pot construir un relat de la ciutat, com intenta expressar Francesc Ruiz a BCN Eye
Trip: ciutat vella (2008). Amb aquest darrer autor, els personatges i les trames, tornen a poblar
els mapes; tal i com ho feien al llarg de l’Edat Mitjana, per exemple en el famós Atles Català
d’Abraham Cresques.
Tampoc no és cap casualitat que darrerament l’acte de caminar, de recórrer els llocs,
s’hagi convertit en una pràctica artística sovintejada. Perdre’s, deambular o passejar, són
contrapunts al coneixement abstracte i llunyà del mapa. Ja sigui en el camp de la història
de les idees o en el de les pràctiques estètiques, avui en dia caminar forma part de les geografies crítiques, com molt bé ha posat de manifest Francesco Careri [08].
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LA IMATGE DEL TERRITORI,
LA IMATGE COM A TERRITORI
(no metropolità)

«Así, la civilización metropolitana representa
y lleva hasta su conclusión la contradicción radical
que ya hemos hallado en el transcurso de la vida de la ciudad
desde el momento de su fundación:
una contradicción que surge del origen dual de la ciudad
y de la perpetua dualidad de sus objetivos.»
Lewis Mumford, La ciudad en la historia [01]

«Comprender los procesos y ciclos
por los que atraviesan esos espacios casi urbanos
exige un uso de la fotografía documental
que se confronta tanto a un lugar como a un tiempo.
El tiempo que requiere esta fotografía es el tiempo de un ciclo económico
que se despliega como una fuerza geológica que altera el paisaje
y frente al que hace falta imaginar una resistencia específica.»
Carles Guerra, Espacio infinito, deuda eterna [02]
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ció: res pot ser i, al mateix temps, no ser. El tercer exclòs: qualsevol cosa
ha de ser, o no ser. Un exemple de com aquestes regles limiten l’acció
urbanística, és a dir, de fins a quin punt la lògica cartogràfica condiciona
la pràctica territorial, el trobem perfectament reflectit en el projecte Agroperifèrics d’Ignasi López i Marta Dahó. Sobre un mapa, un nus viari és un
nus viari. Per això és inconcebible que pugui ser, al mateix temps, un nus
viari i una zona d’horta agroperifèrica. I encara més difícil d’imaginar, per
part d’una administració del territori que tendeix a raonar seguint les regles
lògiques esmentades, que aquest nus inclogui una tercera possibilitat, com,
per exemple, un espai de relacions socials.
Però en el territori-xarxa aquestes regles trontollen. Per això molts artistes cartògrafs que intenten entendre el món d’avui, defugen de les representacions convencionals.
L’artista italiana Simonetta Moro il·lustra molt bé l’ús que fem d’aquest
territori-xarxa a Imaginary maps: Eyes on the City (2007). Cada un de nosaltres utilitza diminutes finestres d’una ciutat feta de nusos interconnectats.
Ho advertia ja Yves Lacoste als anys setanta, quan el fenomen començava
a ser massiu: “Amb els desplaçament quotidians massius, cadascú arriba
de manera més o menys solitària a un destí concret; només es coneixen
bé dos llocs, dos barris, aquell on es dorm i aquell on es treballa; entre un i
altre ha deixat d’existir el territori (que és del tot desconegut, sobretot si es
travessa amb metro), però no el temps, el temps de recorregut, puntuat per
l’enumeració del nom de les estacions” [10].
Algunes obres del grup italià Stalker, com per exemple Territoris actuals (1995), també ens recorden l’experiència discontínua dels espais urbans
contemporanis.
Altres artistes també han intentat representar, a una altra escala, els
fluxos globals. N’és un exemple Mark Lombardi i les seves Global networks;
o l’equip dels Bureau d’Études. L’obra de Susan Stockwell America, an Imperial State (2010) és igualment significativa. De la mateix autora, també són
suggerents el mapes continentals fets a base de circuits electrònics. L’altra
cara de l’obra de Stockwell poden ser els mapamundis de Vik Muniz, que
construeixen un món fet de deixalles informàtiques. El projecte Landscapes
of Pressure, de Kathrin Golda-Pongratz i que forma part de Geopresències,
també respon a aquesta gramàtica discontinua dels territoris actuals. La pressió que va exercí la opció de localitzar el complex d’oci i de joc Eurovegas a
prop de Montcada, responia a lògiques globals; és més, mitjançant aquesta
pressió, es volia crear un espai d’excepció on el règim fiscal i l’ordre legal
propi del context, quedava en suspens [11].
Així mateix, podem recordar la instal·lació d’Alfredo Jaar Un logo para
América (1987-2003); o, en la mateixa direcció, la serie LATINO/A AMERICA
de Pedro Lasch. Són dues propostes artístiques que tenen el seu precedent
més llunyà en l’obra de Joaquim Torres-García per il·lustrar la revista La escuela del sur (1943). Les tres propostes replantegen la lògica identitària dels
mapes (recordem-ho: “allò que és, és”). Una lògica, tanmateix, que ja la va
subvertir Henrique Galvâo en un mapa titulat Portugal n’est past un petit pays
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material i com a portadores de missatges o fins i tot de discursos per
generar nous espais de debat? I com podem coreografiar un distanciament respecte d’elles per arribar des de la imatge a la micropolítica i al
debat territorial concret i aplicat?
Quan el maig del 2016 vam començar a reunir-nos per conceptualitzar el que finalment va ser l’exposició i el cicle de debats Geopresències. De la distància gràfica a la micropolítica a l’Espai d’Arts de Roca
Umbert, a Granollers, van ser aquestes les preguntes que ens van motivar en un principi a posar en relació de manera directa tres projectes
concrets i en si acabats, i així “sobreposar capes existents d’interpretació
crítica des de la geografia, l’urbanisme i la fotografia” [05]. La nostra principal motivació va ser crear un relat de la metròpoli des de fora d’ella, des
dels seus marges, des del territori concret del Vallès. Hem volgut indagar
fins a quin punt les seves lògiques depenen de les influències metropolitanes i de quina manera podrà formular-se, des del territori concret, el
que anomenem el dret a la no-metròpoli. Ens vam proposar repensar el
“documentalisme subjectiu” [06] dels nostres tres projectes fotogràfics en
relació amb els paisatges que representen i, des de la seva posada en
relació, formular una proposta nova.
Urbanoporosi, de Bernat Lladó, Berta Tiana i Maties Serracant
[07], descriu i retrata els paisatges destruïts i els silencis urbans que ha
deixat la desindustrialització a Sabadell i mira críticament el model urbanístic i la política econòmica urbana que els comporten; Agroperifèrics,
d’Ignasi López i Marta Dahó [08], visibilitza petits reductes d’agricultura informal i autoorganitzada en els buits que hi ha entre carreteres i en espais
perifèrics abans i després de la seva destrucció per l’afany burocràtic de
regularització; Landscapes of Pressure, de Kathrin Golda-Pongratz [09],
documenta i discuteix els processos de pressió territorial sobre els terrenys escollits per a l’emplaçament d’Eurovegas a Espanya, l’impacte que
negociacions globals deixen en un context local sense tenir en compte ni
les lògiques ni les dinàmiques del territori concret i la lenta destrucció que
així inicien. Els tres projectes dirigeixen la mirada a llocs del Vallès, cosa
que també demostra la multitud de pressions territorials i de processos
imposats en aquest rerepaís o hinterland de Barcelona, per una banda, i
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ció: res pot ser i, al mateix temps, no ser. El tercer exclòs: qualsevol cosa
ha de ser, o no ser. Un exemple de com aquestes regles limiten l’acció
urbanística, és a dir, de fins a quin punt la lògica cartogràfica condiciona
la pràctica territorial, el trobem perfectament reflectit en el projecte Agroperifèrics d’Ignasi López i Marta Dahó. Sobre un mapa, un nus viari és un
nus viari. Per això és inconcebible que pugui ser, al mateix temps, un nus
viari i una zona d’horta agroperifèrica. I encara més difícil d’imaginar, per
part d’una administració del territori que tendeix a raonar seguint les regles
lògiques esmentades, que aquest nus inclogui una tercera possibilitat, com,
per exemple, un espai de relacions socials.
Però en el territori-xarxa aquestes regles trontollen. Per això molts artistes cartògrafs que intenten entendre el món d’avui, defugen de les representacions convencionals.
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ció: res pot ser i, al mateix temps, no ser. El tercer exclòs: qualsevol cosa
ha de ser, o no ser. Un exemple de com aquestes regles limiten l’acció
urbanística, és a dir, de fins a quin punt la lògica cartogràfica condiciona
la pràctica territorial, el trobem perfectament reflectit en el projecte Agroperifèrics d’Ignasi López i Marta Dahó. Sobre un mapa, un nus viari és un
nus viari. Per això és inconcebible que pugui ser, al mateix temps, un nus
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Imaginaris i representativitat
El qüestionament de la procedència i dels orígens d’imaginaris
ha estat una altra de les motivacions del projecte Geopresències. Les
imatges de les façanes abandonades i segellades de Sabadell, del camí
aspre del darrere d’una nau industrial a Montcada, del nus de carreteres
despullat de vida a prop de Mollet del Vallès, fins a quin punt ens expliquen el territori del qual parlem o volem parlar? Què representen i de
quina manera veien en aquestes imatges, en la línia de Marc Augé, “la
singularitat que els constitueix i la universalitat que els relativitza”? [11] En
quins imaginaris existents s’inscriuen? De quins imaginaris —coneguts o
ocults— es nodreixen?
La imatge de la ciutat del segle xix va ser, segons el geògraf Francesc Muñoz, un element narratiu que —posteriorment a una transformació
urbana— va ser capaç de generar consens, mentre que, en l’actualitat,
a la ciutat del segle xxi la imatge és prèvia a la seva transformació, ja
no narra col·lectivament, sinó que és simplement alguna cosa que facilita la transformació urbana i l’aixecament de capitals, essencialment
globals [12]. Podríem argumentar que també la trama urbana barcelonina
d’Ildefons Cerdà, ideada per cert des dels límits entre el Vallès, el Moianès i Osona, on va viure el mateix Cerdà, i amb la mirada a capitals locals
ancorades en l’economia catalana, va néixer d’una imatge i va transmetre una imatge: la iconografia de la trama certament sorgida des de la
noció de l’infinit que es va poder percebre des del Vallès. Sens dubte,
aquella imatge era dinàmica i va representar molt més un procés que
no pas un producte: una trama urbana que suggeria tota una nova ciutat
que s’aniria formant segons l’esperit desenvolupista dels seus ciutadans
i dels propietaris dels terrenys, que connectaria nuclis existents i proposaria noves
centralitats
en relació amb9noves
infraestructures. Mo-17
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De la distància a la dissolució de la imatge
i dels imaginaris (no metropolitans)

ció: res pot ser i, al mateix temps, no ser. El tercer exclòs: qualsevol cosa
ha de ser, o no ser. Un exemple de com aquestes regles limiten l’acció
urbanística, és a dir, de fins a quin punt la lògica cartogràfica condiciona
la pràctica territorial, el trobem perfectament reflectit en el projecte Agroperifèrics d’Ignasi López i Marta Dahó. Sobre un mapa, un nus viari és un
nus viari. Per això és inconcebible que pugui ser, al mateix temps, un nus
viari i una zona d’horta agroperifèrica. I encara més difícil d’imaginar, per
part d’una administració del territori que tendeix a raonar seguint les regles
lògiques esmentades, que aquest nus inclogui una tercera possibilitat, com,
per exemple, un espai de relacions socials.
Però en el territori-xarxa aquestes regles trontollen. Per això molts artistes cartògrafs que intenten entendre el món d’avui, defugen de les repreconvencionals.
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el seu context polític, els seus límits municipals, les infraestructures que hi ha inscrites prèviament. I, a més,
la seva suposada disponibilitat: estan buits i poden ser
omplerts; són, en paraules d’Ignasi de Solà-Morales [15],
desfets, restes, terrains vagues portadors de promeses,
possibilitats i expectatives. El que no importa és la idiosincràsia del territori, les seves lògiques internes, les empremtes de la seva història, els seus diferents nivells de
ruralitat, la seva productivitat. Concebut com una mera
superfície i com un sòl apte per a ser construït, està subjecte a la lògica de l’economia global i, per consegüent,
es converteix en un objecte d’especulació [16].
Tant la distància dels llocs comuns i quotidians
com la distància de les preses de decisions alienes al
territori, des de les manipulacions en mapes o en pantalles, dissolen els imaginaris comuns i reclamen també
la dissolució i la reformulació i recodificació de les imatges. D’aquí ve el reclam de distanciament dels discursos centralitzats i d’una reformulació de les narratives
metropolitanes produïdes en el procés capitalista i en
el context de la fragmentació social dels contextos urbans [17], així com la formulació del dret a la no-metròpoli. La perifèria ha de tenir el dret d’autodefinir-se fora de
les esferes d’influència d’un centre metropolità i també
ha de (re)crear el seu propi discurs, les seves pròpies
veus i el seu propi imaginari.
Qui escolta, qui mira el territori mateix? Qui
entén les seves necessitats?, qui el vigila i el cuida?,
qui li respon
amb mesures
planificadores 9apropiades?
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Avui, tot allò que vulgui projectar-se com a element
important per donar la volta a la crisi, ha de ser innovador. De fet, no cal que vulgui respondre a la crisi:
tot ha de ser innovador. La política representativa és
innovadora. Per això diuen que és “nova”. L’economia
capitalista és innovadora. Per això diuen que és “collaborativa”. El que fas quotidianament hauria de ser
innovador. Per això ets un “emprenedor”. Fins i tot,
hi ha qui diu que la dreta conservadora és molt innovadora. Per això... no diuen que són de dretes. Però,
què vol dir ser “innovador”? I què vol dir ser “socialment innovador”? Si es pot innovar socialment, quin
paper tenen elements tan importants per als processos de canvi social com el territori i les institucions?

Les trajectòries de la “innovació”
i la “innovació social”

Rubén Martínez Moreno
Investigador a IGOP (UAB) i membre de La Hidra Cooperativa, www.lahidra.net
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Innovació social sense utopies.
Micropolítiques, entre la necessitat i la capacitat

ció: res pot ser i, al mateix temps, no ser. El tercer exclòs: qualsevol cosa
ha de ser, o no ser. Un exemple de com aquestes regles limiten l’acció
urbanística, és a dir, de fins a quin punt la lògica cartogràfica condiciona
la pràctica territorial, el trobem perfectament reflectit en el projecte Agroperifèrics d’Ignasi López i Marta Dahó. Sobre un mapa, un nus viari és un
nus viari. Per això és inconcebible que pugui ser, al mateix temps, un nus
viari i una zona d’horta agroperifèrica. I encara més difícil d’imaginar, per
part d’una administració del territori que tendeix a raonar seguint les regles
lògiques esmentades, que aquest nus inclogui una tercera possibilitat, com,
per exemple, un espai de relacions socials.
Però en el territori-xarxa aquestes regles trontollen. Per això molts artistes cartògrafs que intenten entendre el món d’avui, defugen de les representacions convencionals.
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rial State (2010) és igualment significativa. De la mateix autora, també són
suggerents el mapes continentals fets a base de circuits electrònics. L’altra
cara de l’obra de Stockwell poden ser els mapamundis de Vik Muniz, que
construeixen un món fet de deixalles informàtiques. El projecte Landscapes
of Pressure, de Kathrin Golda-Pongratz i que forma part de Geopresències,
també respon a aquesta gramàtica discontinua dels territoris actuals. La pressió que va exercí la opció de localitzar el complex d’oci i de joc Eurovegas a
prop de Montcada, responia a lògiques globals; és més, mitjançant aquesta
pressió, es volia crear un espai d’excepció on el règim fiscal i l’ordre legal
propi del context, quedava en suspens [11].
Així mateix, podem recordar la instal·lació d’Alfredo Jaar Un logo para
América (1987-2003); o, en la mateixa direcció, la serie LATINO/A AMERICA
de Pedro Lasch. Són dues propostes artístiques que tenen el seu precedent
més llunyà en l’obra de Joaquim Torres-García per il·lustrar la revista La escuela del sur (1943). Les tres propostes replantegen la lògica identitària dels
mapes (recordem-ho: “allò que és, és”). Una lògica, tanmateix, que ja la va
subvertir Henrique Galvâo en un mapa titulat Portugal n’est past un petit pays
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Més enllà dels seus significats contemporanis,
l’ús del concepte “innovació” té una trajectòria que es
remunta a segles d’antiguitat. En les seves primeres
aparicions, expressava l’intent d’introduir canvis en
un ordre establert, fent referència a la irrupció d’idees i formes de fer que desestabilitzaven el poder ostentat per elits socials. L’investigador francès Benoît
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ció: res pot ser i, al mateix temps, no ser. El tercer exclòs: qualsevol cosa
ha de ser, o no ser. Un exemple de com aquestes regles limiten l’acció
urbanística, és a dir, de fins a quin punt la lògica cartogràfica condiciona
la pràctica territorial, el trobem perfectament reflectit en el projecte Agroperifèrics d’Ignasi López i Marta Dahó. Sobre un mapa, un nus viari és un
nus viari. Per això és inconcebible que pugui ser, al mateix temps, un nus
viari i una zona d’horta agroperifèrica. I encara més difícil d’imaginar, per
part d’una administració del territori que tendeix a raonar seguint les regles
lògiques esmentades, que aquest nus inclogui una tercera possibilitat, com,
per exemple, un espai de relacions socials.
Però en el territori-xarxa aquestes regles trontollen. Per això molts artistes cartògrafs que intenten entendre el món d’avui, defugen de les representacions convencionals.
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innovació social seria semblant a una reacció tipus:
“mireu!, un d’aquests estúpids innovadors que no segueixen les normes” seguida per la resposta “sí, som
socialment innovadors perquè operem fora de les
vostres normes hegemòniques i injustes”. Aquest gir
no deixa de tenir paral·lelisme amb el context actual,
quan algú acusat de ser “antisistema” busca assenyalar el problema institucional que hi ha de fons dient “no som antisistema, el sistema és antinosaltres”.
En l’actual context de necessari canvi enfront
d’una crisi social, econòmica i ecològica, la “innovació social” i “l’emprenedoria social” han ressorgit amb
força com a respostes als determinismes econòmics i
per fomentar micropolítiques que responen demandes
no ateses pel mercat i l’estat. Fins i tot, algunes institucions (sobretot administracions locals i supraestatals)
fomenten la “innovació social”, englobant sota aquest
concepte micropolítiques com horts urbans, cooperatives de consum, bancs de temps, espais autogestionats, finances ètiques o economies comunitàries que
volen donar suport material a la vida, sense funcionar
sota els principis de centralització, monopoli i explotació de l’economia capitalista.
És interessant constatar que el que hi ha de fons
en la innovació social és una crítica institucional que
es vol resoldre, no simplement eliminant institucions,
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Kathrin Golda-Pongratz

El problema social de la innovació social

ció: res pot ser i, al mateix temps, no ser. El tercer exclòs: qualsevol cosa
ha de ser, o no ser. Un exemple de com aquestes regles limiten l’acció
urbanística, és a dir, de fins a quin punt la lògica cartogràfica condiciona
la pràctica territorial, el trobem perfectament reflectit en el projecte Agroperifèrics d’Ignasi López i Marta Dahó. Sobre un mapa, un nus viari és un
nus viari. Per això és inconcebible que pugui ser, al mateix temps, un nus
viari i una zona d’horta agroperifèrica. I encara més difícil d’imaginar, per
part d’una administració del territori que tendeix a raonar seguint les regles
lògiques esmentades, que aquest nus inclogui una tercera possibilitat, com,
per exemple, un espai de relacions socials.
Però en el territori-xarxa aquestes regles trontollen. Per això molts artistes cartògrafs que intenten entendre el món d’avui, defugen de les representacions convencionals.
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pacitat d’un barri per a produir xarxes d’economia
social, espais i equipaments autogestionats, espais
d’autoformació o formes d’economia comunitària
depèn directament dels perfils socials que hi viuen
i de les institucions de base social (teixit social) que
històricament s’han anat conformant al territori. Les
capacitats socials i culturals sedimentades al territori i la composició socioeconòmica dels barris són
elements molt importants perquè puguin emergir
respostes a la crisi on l’estat ha decidit actuar només com a divulgador o com altaveu.
Aquestes són algunes de les reflexions de la
recerca Barris i Crisi que vam reflectir a l’article “El
paper de la innovació social enfront de la crisi”. En
resum, a partir d’un treball empíric centrat a Catalunya, en aquesta recerca vam analitzar com les
pràctiques d’innovació social no tendeixen a aparèixer en els territoris on viuen les comunitats més
vulnerables i necessitades, sinó que tendeixen a
fer-ho als barris que concentren més recursos per
a l’acció col·lectiva. Recursos com el temps disponible per a participar, accés a rendes, capital cultural i organitzatiu, xarxes socials i infraestructures
sobre el territori. El poder de “donar resposta a un
problema que ni estat ni mercat poden resoldre” es
troba materialitzat a cada territori; el nostre poder
depèn de les capacitats fixades al lloc on vivim i a
les persones
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ció: res pot ser i, al mateix temps, no ser. El tercer exclòs: qualsevol cosa
ha de ser, o no ser. Un exemple de com aquestes regles limiten l’acció
urbanística, és a dir, de fins a quin punt la lògica cartogràfica condiciona
la pràctica territorial, el trobem perfectament reflectit en el projecte Agroperifèrics d’Ignasi López i Marta Dahó. Sobre un mapa, un nus viari és un
nus viari. Per això és inconcebible que pugui ser, al mateix temps, un nus
viari i una zona d’horta agroperifèrica. I encara més difícil d’imaginar, per
part d’una administració del territori que tendeix a raonar seguint les regles
lògiques esmentades, que aquest nus inclogui una tercera possibilitat, com,
per exemple, un espai de relacions socials.
Però en el territori-xarxa aquestes regles trontollen. Per això molts artistes cartògrafs que intenten entendre el món d’avui, defugen de les representacions convencionals.
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Això es torna encara més problemàtic si ens
trobem amb polítiques públiques que busquen fomentar micropolítiques de base comunitària, des de
la gestió ciutadana de solars en desús a l’economia
cooperativa com a solució al treball precari. Aquestes polítiques, moltes vegades anunciades com a “foment de l’emprenedoria social” poden, una vegada
més, caure en la lògica de la “destrucció creativa” de
Schumpeter, on, en realitat, només poden innovar
aquells qui ja tenen capacitats i no només necessitats. Qui més necessitats tenen, els qui més han patit
els impactes de la crisi, cauran del costat de la “destrucció” més que del costat de la “creació”.

Descentralitzar el
poder sobre el territori

En definitiva, veiem que apostar per la innovació social com a solució per a necessitats col·lectives
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ció: res pot ser i, al mateix temps, no ser. El tercer exclòs: qualsevol cosa
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nus viari. Per això és inconcebible que pugui ser, al mateix temps, un nus
viari i una zona d’horta agroperifèrica. I encara més difícil d’imaginar, per
part d’una administració del territori que tendeix a raonar seguint les regles
lògiques esmentades, que aquest nus inclogui una tercera possibilitat, com,
per exemple, un espai de relacions socials.
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ció: res pot ser i, al mateix temps, no ser. El tercer exclòs: qualsevol cosa
ha de ser, o no ser. Un exemple de com aquestes regles limiten l’acció
urbanística, és a dir, de fins a quin punt la lògica cartogràfica condiciona
la pràctica territorial, el trobem perfectament reflectit en el projecte Agroperifèrics d’Ignasi López i Marta Dahó. Sobre un mapa, un nus viari és un
nus viari. Per això és inconcebible que pugui ser, al mateix temps, un nus
viari i una zona d’horta agroperifèrica. I encara més difícil d’imaginar, per
part d’una administració del territori que tendeix a raonar seguint les regles
lògiques esmentades, que aquest nus inclogui una tercera possibilitat, com,
per exemple, un espai de relacions socials.
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LA PRESÈNCIA
DE LES DISTÀNCIES
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ció: res pot ser i, al mateix temps, no ser. El tercer exclòs: qualsevol cosa
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urbanística, és a dir, de fins a quin punt la lògica cartogràfica condiciona
la pràctica territorial, el trobem perfectament reflectit en el projecte Agroperifèrics d’Ignasi López i Marta Dahó. Sobre un mapa, un nus viari és un
nus viari. Per això és inconcebible que pugui ser, al mateix temps, un nus
viari i una zona d’horta agroperifèrica. I encara més difícil d’imaginar, per
part d’una administració del territori que tendeix a raonar seguint les regles
lògiques esmentades, que aquest nus inclogui una tercera possibilitat, com,
per exemple, un espai de relacions socials.
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ció: res pot ser i, al mateix temps, no ser. El tercer exclòs: qualsevol cosa
ha de ser, o no ser. Un exemple de com aquestes regles limiten l’acció
urbanística, és a dir, de fins a quin punt la lògica cartogràfica condiciona
la pràctica territorial, el trobem perfectament reflectit en el projecte Agroperifèrics d’Ignasi López i Marta Dahó. Sobre un mapa, un nus viari és un
nus viari. Per això és inconcebible que pugui ser, al mateix temps, un nus
viari i una zona d’horta agroperifèrica. I encara més difícil d’imaginar, per
part d’una administració del territori que tendeix a raonar seguint les regles
lògiques esmentades, que aquest nus inclogui una tercera possibilitat, com,
per exemple, un espai de relacions socials.
Però en el territori-xarxa aquestes regles trontollen. Per això molts artistes cartògrafs que intenten entendre el món d’avui, defugen de les representacions convencionals.
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