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Agència d’Aparellament Cultural
Una cartografia sentimental del Vallès Oriental
De l’1 de desembre de 2011 al 26 de febrer de 2012

L’Agència d’Aparellament Cultural ha rastrejat l’ecosistema d’agents culturals del Vallès Oriental per remoure i pertorbar les relacions
existents, fer-les visibles i donar lloc a tot allò que no és perceptible. La cartografia que es dibuixa amb aquest projecte intenta detectar els
punts crítics, de força o inestabilitat i intermitència, així com augmentar el flux d’energia dins del sistema i provocar-ne la redistribució
a cada part, talment com si es tractés d’una estructura dissipativa.

I

dentificar “agents culturals” im·
plica localitzar i contactar amb
persones que contribueixen a la
gestió i producció de la cultura, cosa
que passa per la consideració de col·
lectius d’artistes, associacions, museus,
institucions, galeries, comissaris, crea·
dors, crítics d’art, escoles d’art, artistes
dinamitzadors... En definitiva, agents
articuladors, multiplicadors, intensifi·
cadors, persones o entitats amb capa·
citat d’actuar per elles mateixes i de
generar relacions dins de l’àmbit ar·

tístic comarcal, ja sigui de forma de·
sinteressada, professional, pública o
privada, col·lectiva o individual. El fet
que l’anàlisi es limiti a un territori, el
Vallès Oriental, ha estat una imposició
per facilitar i acotar la recerca, alhora
que una excusa per explorar un con·
text determinat.
El desenvolupament del projecte
s’ha basat, en primer lloc, en la distri·
bució en cadena d’un qüestionari, que
ha servit per trobar, contactar i situar
agents, així com iniciar un procés de

comunicació i debat. En el qüestiona·
ri se’ls demanaven diversos aspectes
de la seva feina,des de la descripció de
la tasca que realitzen ila relació que
mantenen amb d’altres agents de la
comarca, fins a la descripció del con·
cepte de cultura que creuen que s’ac·
tiva amb les respectives pràctiques.
Seguidament, es va crear un dis·
positiu de trobada, una performance col·
lectiva amb el format d’speed dating, el
conegut sistema de cites ràpides per
trobar parella que consisteix a conèi·

xer i seduir l’interlocutor a partir dels
primers estímuls que sabem transme·
tre. Amb l’speed dating s’han propor·
cionat les condicions necessàries per
tal que, a banda del debat, entre els
agents també es generessin formes de
comunicació basades en els gestos, les
mirades, el llenguatge emocional o el
contacte físic. Ens hem autoconvidat,
totproporcionant posicions iguals, un
mateix escenari i les mateixes regles
de joc per a persones amb experiènci·
es professionals considerablement di·
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verses. La paraula “sentimental” s’ha
utilitzat, per tant, com un pont per
passar de l’anàlisi de dades a l’acció de
les persones.
L’Agència d’aparellament cultural s’ha creat expressament en oca·
sió d’aquesta cartografia. La formen
Marta Serra i Vicenç Ferreres, part
de l’equip de gestió del festival miau
de Caldes de Montbui (Mostra In·
ternacional d’Art Urbà) i agrupats re·
centment com a Mississippi Productions. •
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1. Mercè Jordà Olives . Centre d’Art La Rectoria. Sant.Perede Vilamajor.
2. Albert Liza i Lola Lasurt. Col·lectiu Artefaktes . Mollet del Vallès.
3. CRA'P. Pràctiques creació i recerca. Mollet del Vallès.
4. Pepa Ventura. Fundació Municipal. Joan Abelló. Mollet del Vallès.
5. Victòria Pérez Miralles. Fundació Municipal Joan Abelló. Mollet del Vallès.
6. Oriol Fontdevila. Comissari de L’aparador, Fundació Municipal Joan Abelló. Mollet del Vallès.
7. Laia Casanova. Espai d'Arts de Roca Umbert. Granollers.
8. Màrius Gómez. Espai Garum. Galeria d'art. Lliçà d'Amunt.
9. Pere Báscones // Associació Tesiture, associació Àrtica. Granollers.
10. Josep Oriol Genís. L'Arrencadors A.C. Cardedeu.
11. Anna Estany Iborra, artista i educadora. Cardedeu.
12. Maite Marín Salamero. Nòmades - Ateneu Centre Democràtic i Progressista. Caldes de Montbui.
13. Glòria Jiménez , artista. La Roca del Vallès.
14. M. Carmen Pérez. CREA - plataforma de dones artistes del Vallès. Mollet del Vallès.
15. Jaume Guardis. Fundació Fornells-Pla. La Garriga / Conxa Sisquella. La Garriga.
16. Marta Busquets. Centre Cultural La Marineta. Mollet del Vallès.
17. Xavier Augé Montes. Equipament Juvenil LaNau-Programa NouArt. Mollet del Vallès.
18. Teresa Blanch Bofill i Marta Núñez Camprubí. Museu-Arxiu Tomàs Balvey . Cardedeu.
19. Marta Garreta Rovira. Col·lecció Garreta Rovira. Mollet del Vallès.
20. Àngels Rosés Baeza. L’espantaocells. Sant Feliu de Codines.
21. Ferran Monter. La cultura no val res. Caldes de Montbui.
22. Anna Monleón Esterri. Museu Thermalia. Caldes de Montbui.
23. Acant. Associació La Bombeta. Mollet del Vallès
24. Juanjo Castillo, artista resident a l’Espai d’Arts Roca Umbert. Granollers.
25. Helena Pielias, artista plàstica i visual. Caldes de Montbui.
26. M. Mercè Bachs. La Miranda, associació Cultural. Llinars del Vallès
27. Mercè Alsina, crítica d’art. Sant Antoni de Vilamajor.
28. RamonVilageliu. Revista Vallesos. Santa Eulàlia Ronçana.
29. Josep Botey. Galeria AB. Granollers.
30. Carme Cluselles. Museu Granollers. Granollers.
31. CristinaArañó. Taller d’Art Municipal Manolo Hugué. Caldes de Montbui.
32. Pep Mogas. Llançadora, associació d’artistes. Granollers.
33. Pau Farell.El Colador, associació d’artistes multidisciplinars. Granollers
34. Manel Clot, crític d’art i comissari. Granollers.
35. Franela Magazine, revista de cultura urbana. Granollers.
36. Associació K’os. Sant Feliu de Codines.
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El procés de cartografiar sentiments culturals

D

es del mes de juliol fins al mes d’octubre de 2011 vam contactar per via telefònica,
electrònica o bé personal amb 70 agents culturals dels 43 municipis que conformen
el Vallès Oriental. L’objectiu era convidar-los a respondre un qüestionari i convo·
car-los a la primera trobada speed-dating d’agents culturals al Museu Abelló de Mollet del
Vallès. 24 agents van respondre el qüestionari i un total de 26 van assistir a la trobada,que es
va celebrar el dimecres 26 d’octubre a les 19.30h. 5 agents van confirmar en el darrer moment
que no podrien assistir-hi per motius personals o laborals. 10 agents no van ni assistir-hi ni
enviar el qüestionari, però van contactar amb nosaltres tot mostrant interès en el projecte.
De la resta d’agents,no n’hem rebut mai cap resposta.

Els sentiments dels agents

A

mb quins agents culturals estableixes relació de manera regular pel desenvolupament de pro-

jectes? Amb quins projectes i de quina forma existeix la relació o contacte? En cas de futures relacions amb nous agents, què podries oferir? I què n’esperaries rebre? Quin tipus de relació estableixes amb els agents culturals del Vallès Oriental? Quin tipus de relació estableixes amb el Museu
Abelló? Amb qui t’agradaria relacionar-te? Aquestes i les següents són algunes de les pregun·
tes que hem realitzat als diferents agents culturals amb qui hem establert contacte. Ens ha
semblat interessant confrontar les diverses respostes per tal de destacar què tenen en comú o
bé en què difereixen les diferents experiències en un mateix paisatge sociocultural, tempo·
ral i espacial.
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Quina creus que és la tasca que els agents
culturals haurien de realitzar en l’àmbit
vallesà?

Com definiries el concepte de “cultura
contemporània”?

Difondre la cultura entre la població.

La cultura és la suma del coneixement del passat i de les seves manifestacions, així com de les manifestacions del present en tots els àmbits (literatura, art en tots els seus aspectes, folklore, ciència, pensament).

Mercè Jordà Olives. Centre d’Art La Rectoria. Sant.Perede Vilamajor.

Alliberar espais i infraestructures per a la gestió cultural contemporània. Potenciar la participació ciutadana entornla cultura. Facilitar l’accessibilitat dels artistes en els espais de difusió cultural. Potenciar la
cooperació interlocal entre municipis del Vallès.

Mercè Jordà Olives. Centre d’Art La Rectoria. Sant Pere de Vilamajor.

Cultura dels nostres temps. Experimental, utilització de les tecnologies en l’accés a la informació, utilització de l’espai públic, participació i cooperació. Noves formes d’expressió social i política.

Albert Liza. Col·lectiu Artefaktes. Mollet del Vallès.

Albert Liza. Col·lectiu Artefaktes. Mollet del Vallès.

Treballar conjuntament per optimitzar recursos, per vendre el nom de comarca i per sobreviure com a espai
que forma part de l’àrea metropolitana de Barcelona.

La cultura és el conjunt de símbols i valors, implícits i explícits, que, des de tots els vessants (social, econòmic, artístic...), constitueix la nostra manera de veure, entendre i explicar el món que ens envolta.

Pepa Ventura. Fundació Mnpal. Joan Abelló. Mollet del Vallès.

Pepa Ventura. Fundació Municipal Joan Abelló. Mollet del Vallès.

Crec que seria important poder realitzar trobades un parell de cops l’any amb els agents de la comarca per
conèixer-nos i veure en quins projectes podem col·laborar.
Laia Casanova. Espai d’Arts de Roca Umbert. Granollers.

Haurien de ser agents dinamitzadors en contacte amb el món local i estar per sobre de les alternances i els
programes polítics.
Pere Báscones . Associació Tesiture, associació Àrtica. Granollers.

Difusió de projectes, mitjançant xarxes d’exhibició i intercanvi.
Josep Oriol Genís. L’Arrencadors A.C. Cardedeu.

La cultura és la que pensa en el futur sense oblidar el passat.
Màrius Gómez. Espai Garum, galeria d’art . Lliçà d’Amunt.

De la cultura se’n pot escriure un llibre..., però de manera breu la definiria com el conjunt de manifestacions culturals del món actual, en clau de present.
Pere Báscones. Associació Tesiture, associació Àrtica. Granollers.

La cultura que, partint de la tradició, fa una recercadins els llenguatges contemporanis.
Josep Oriol Genís. L’Arrencadors A.C. Cardedeu.

Donar suport i confiar en el treball dels artistes.

La cultura: allò que es genera actualment sigui la pràctica que sigui, alta o baixa cultura, homologada o
no.

Anna Estany Iborra, artista i educadora. Cardedeu.

Anna Estany Iborra, artista i educadora. Cardedeu.

Explorar, donar a conèixer, difondre, mostrar, contactar i connectar.

La cultura és el magatzem de propostes que, des de diversos vessants i llenguatges −i amb sensibilitat i originalitat− donen compte del món que ens envolta.

Maite Marín Salamero. Nòmades - Ateneu Centre Democràtic i Progressista. Caldes de Montbui.

Promoure diferents actes (no només exposicions) amb la participació d’artistes visuals, d’àmbit comarcal, nacional, internacional, que promoguessin la trobada i el debat entre aquells que hi estan interessats.
També hi podria haver alguna iniciativa (revista?) que ajudés a configurar un mapa de les diverses ofertes
i/o possibilitats en el camp de l’art contemporani en el Vallès Oriental.
Glòria Jiménez, artista. La Roca del Vallès.

Articular i dinamitzar amb diferents grups.
M. Carmen Perez. CREA - plataforma dones artistes. Mollet del Vallès.

Contactes periòdics entre els anomenats agents culturals i difusió de les activitats de manera conjunta.
Jaume Guardis. Fundació Fornells-Pla i Conxa Sisquella. La Garriga.

Fer intercanvis, difusió.
Marta Busquets. Centre Cultural La Marineta. Mollet del Vallès.

Crec que hauria d’existir un canal d’informació per compartir contactes, espais... Oferir un circuit íntegre
als joves implicats en la creació i organització artística.
Xavier Augé Montes. E.J. LaNau-Programa NouArt. Mollet del Vallès.

Crec que s’està portant a terme una tasca força correcta a través de l’opc, l’oda i el Consorci de Turisme del
Vallès Oriental. Caldria, potser, una col·laboració millor entre museus a través del Servei de Museus de la
Generalitat de Catalunya. No sabria dir quina és la tasca que es podria realitzar, de manera conjunta o
sectorial, que ens permetés millorar i ens facilités la feina, alhora que augmentés el nombre d’usuaris, l’interès i el coneixement de la població de la comarca, de la província i de Catalunya en general.
Teresa Blanch Bofill i Marta Núñez Camprubí. Museu-Arxiu Tomàs Balvey. Cardedeu.

Maite Marín Salamero. Nòmades - Ateneu Centre Democràtic i Progressista. Caldes de Montbui.

Cultura és tot aquell material (no necessàriament físic) que indueix a la reflexió sobre aspectes o qüestions
que ens envolten i formen part de la nostra època.
Glòria Jiménez, artista. La Roca del Vallès.

La cultura és l’ampli conjunt de manifestacions intel·lectuals i artístiques actuals.
M. Carmen Pérez. CREA - plataforma dones artistes . Mollet del Vallès.

Cultura és allò que ens és comú en la nostra relació amb els altres.
Jaume Guardis. Fundació Fornells-Pla. La Garriga / Conxa Sisquella. La Garriga.

La cultura és la manera de viure, relacionar-nos, i les produccions del moment actual.
Marta Busquets .Centre Cultural La Marineta. Mollet del Vallès.

S’entén com el conjunt de tradicions (literàries, historicosocials i científiques) i de formes de vida (materials i espirituals) d’un poble, d’una societat o de tota la humanitat. Cultura contemporània comprèn des
de la Revolució Francesa fins a l’actualitat. Cal tenir en compte que és una època complexa i amb diferents
canvis que la determinen. La paraula cultura comença a utilitzar-se a partir del Renaixement. Els humanistes afirmen que així com hi ha un conreu dels camps (“cultura”) hi ha d’haver també un conreu de l’esperit, que és el que amb tota propietat s’anomenarà CULTURA. Possiblement qui primer va usar el mot
cultura en el seu sentit actual fou Francesco Petrarca (...). És molt difícil fer una definició sobre cultura
contemporània; tot depèn de què parlem i en quina disciplina la utilitzem. Seria interessant debatre aquest
concepte en aquesta sessió presencial que es vol fer.
Teresa Blanch Bofill i Marta Núñez Camprubí . Museu-Arxiu Tomàs Balvey. Cardedeu.

Des de la meva formació com a dissenyadora gràfica, apart del que he mamat des de petita a casa, el que
em ve a la ment és que “contemporani” és la revisió del que ja s’ha creat, adaptant-ho als valors morals i
de consum que cada cop són més canviants. No parlo de modes, sinó del que la revolució tecnològica ens ha
obligat a assumir a “tranques i barranques” a tots aquells que no som part de la generació digital.

Potser més que dinamització se m’ocorre impulsió. Desconec l’àmbit vallesà,però pel que fa a Mollet considero que des de fa molt temps s’esdevé una fuga de cervells i talents, ja que a la ciutat no troben facilitats
per desenvolupar la seva obra/creació, llevat de les accions del Museu i ara les que duem a terme a la Col·
lecció Garreta-Rovira. Es necessiten espais expositius, concursos i certàmens establerts de qualitat que generin prestigi i atreguin talents i nous creadors, per exemple, així com centres d’ensenyament especialitzats
per a artistes.

Com la capacitat d’interrelacionar diferents disciplines amb un mateix fi: l’expressió artística.

Marta Garreta Rovira. Col·lecció Garreta Rovira. Mollet del Vallès.

Victòria Pérez Miralles Fundació Municipal Joan Abelló. Mollet del Vallès.

Facilitar l’exhibició i difusió de les obres i projectes que realitzem els col·lectius.

Són el conjunt d’inèrcies que porten a individus o col·lectius a comunicar experiències vitals, ja sigui en
l’àmbit artístic o social.

Àngels Rosés Baeza. L’espantaocells. Sant Feliu de Codines.

Estaria bé poder mantenir més contacte.
Anna Monleón Esterri. Museu Thermalia. Caldes de Montbui.

Facilitar el coneixement dels altres i ajudar a establir vincles i engegar projectes.
Pep Mogas Fabré. Llançadora Associació d’Artistes. Granollers.

Marta Garreta Rovira. Col·lecció Garreta Rovira. Mollet del Vallès.

Àngels Rosés Baeza. L’espantaocells. Sant Feliu de Codines.

És l’art i les formes d’expressió i comunicació de la gent d’avui.
Pep Mogas Fabré. Llançadora Associació d’Artistes. Granollers.
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Al Vallès no hi passa res?

La sèrie de diàlegs, les cites, l’speed dating basat en el fet de la conversa, han posat de manifest no només una estètica
compartida a través de la paraula i del diàleg, sinó que han evidenciat els punts forts i els punts febles de la relació
entre cultura i territori al Vallès. La historiadora de l’art Claire Bishop afirmava l’any 2004, per mitjà del concepte
antagonisme relacional, que la pràctica dialògica i l’art de les relacions també tenen un poder de dissens i capacitat
per posar de manifest els símptomes. Aquest fet es va evidenciar especialment en les conclusions que van compartir
entre els agents participants de la primera trobada d’speed dating. Quins són aquests antagonismes detectats? Ressaltem alguns conceptes de la conversa que va cloure la jornada per mitjà de la seva transcripció parcial. Els agents
apareixen per ordre d’intervenció:
Agent A: Percebo el Vallès com una estructura precària i poc vinculada, coneixia molt poques persones de les que han assistit en
aquesta convocatòria. El nombre d’agents i el seu perfil em confir·
ma que és una comarca com moltes d’altres, on hi ha poca cultura de relacionar-se i d’anar més enllà de la realitat d’un mateix. Les
generacions més joves tenen més clares les noves formes de relacio·
nar-se, però als de la meva generació ens és molt més difícil.

Agent C: Hi ha un component generacional molt important. Ge·
neracions anteriors han actuat d’una forma molt més individual. En
la pràctica artística ha dominat molt la idea que l’artista és un crea·
dor individual, i això ho portem en l’herència cultural que hem re·
but. Les generacions més joves són més àgils a l’hora de qüestionar, i
estan generant projectes en xarxa, col·laboratius, des de formats més
lúdics o bé més analítics.

Agent B: Tot i que ens falta molt camí per recórrer a l’hora de co·
municar-nos entre agents culturals, em fa la sensació que ja ho fem
bé. D’aquí hi havia gent que no coneixia, gent que em sonava, gent
que no conec però que ara ja sí, però també gent amb qui ja havíem
coincidit en espais, que coincidirem i que ens coneixerem més. Co·
ses com això que està passant ara són bones, n’hi ha poques però n’hi
ha, del que es tracta és que intentem ser-hi i de construir tots plegats, individualment però col·lectivament, que ja ho fem bé... que
com el Vallès no hi ha res!

Agent B: Jo crec que hi ha una compatibilitat entre la individualitat
de l’artista i compartir i generar xarxa amb altres artistes alhora, for·
mar part de col·lectius...
Agent C: Però és important la relació que estableixes amb el col·
lectiu, i veure d’alguna manera què dónes i què reps.
Agent D: Jo voldria comentar que potser esteu parlant molt des del
vessant de l’artista... Potser hem basat la trobada en una delimitació
comarcal, que de per si és poc natural. El projecte està centrat en el

Vallès Oriental, però nosaltres que estem al límit entre el Vallès Ori·
ental i l’Occidental, sabem que les vinculacions i les xarxes moltes
vegades les tens més en l’Occidental que no en el mateix Oriental. I
a més a més, tenim un handicap, que Barcelona està a 16 kilòmetres i
és més normal que nosaltres tinguem més vinculació amb Barcelona
que amb Tagamanent, perquè hi ha un flux natural de proximitat i
de comunicació. Hem tallat perquè s’havia de tallar per algun lloc.
Des del món dels museus treballem amb xarxes molt extenses, de
la Diputació, cada vegada són més amples i les distàncies cada cop
més curtes. Val la pena fomentar allò que passa a la pròpia comarca i
que tenim molt proper, ja que moltes vegades ho desconeixem per la
pròpia dinàmica de les xarxes en què ens trobem.
Agent E: Jo penso que aquesta història, en certa manera, està evi·
denciant que hi ha gent que és proactiva i gent que és passiva. Ho
veig en aquest mapa, hi ha una quantitat de gent convidada que po·
tencialment podrien estar aquí, que tenen els seus motius per no
ser-hi, però la resta, els que estem aquí, tots tenim coses a fer, hem
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fet un esforç important per ser-hi. Per tant, penso que som gent pro·
activa i aquesta és la base. La meva vida després que marxi d’aquí
haurà canviat completament, perquè us he conegut a vosaltres. El
món de l’art i la cultura es basa en allò que s’ha basat sempre: la gent
que tira i la gent que va arrossegada. A mi m’agrada la gent que tira!
Que llavors coincidim en un tram de camí que decidim de fer-lo
junts, doncs collonut! I si no, ja veurem si ens trobarem més enda·
vant. Una cosa és clara:que amb els passius és molt difícil que m’hi
trobi. Al final del 2011, és una mica l’essència del que estem vivint.
Aquesta és una situació molt interactiva i per mi és molt interessant.
Agent F: M’agradaria que d’aquí sortís un projecte comú entre tots.
No sóc artista però penso que tenim tots el problema de la situa·
ció econòmica que estem vivint i de la individualitat, i d’aquí podria
sortir un projecte−que ja l’he anat explicant− per crear il·lusió, unió
i diners. Francament, crear empresa i tirar endavant resultats eco·
nòmics és important. D’aquí podrien sortir idees per això, idees per
crear artísticament i econòmicament. L’economia és necessària i cal
crear riquesa social i cultural.
Agent G: Estic d’acord que cal aprofitar moments com aquest per
reconèixer el potencial cultural, social i artístic del Vallès, ja que no
és fàcil que ens trobem i que ens veiem ara tots aquí. Penso que esta·
ria bé fer una proposta que representés un pas més perquè això no
es quedi només com un record en la memòria, sinó que la gent que
no ha pogut venir s’hi poguessin afegir. Si hi hagués algun tipus de
dispositiu a través de les noves tecnologies on es pogués compar·
tir aquesta informació i els contactes perquè en un moment deter·
minat poguessis portar a terme un projecte en relació amb el Vallès
i contactar ràpidament amb tots els que som aquí, donaria al projec·
te més arrelament i extensió. Cal crear plataformes i deixar-les allà
per tal que s’activin en el moment que faci falta. Valdria la pena pen·
sar que ha quedat quelcom de profit per a les noves persones que es
vulguin adherir com a agents culturals. Cada cop estem parlant més
d’artistes que d’agents culturals, i això evidencia que aquí potser n’hi
ha més i que tenim molta feina en el sector dels agents culturals. Això
que hem vist avui em sembla molt interessant. Estem supervinculats
a la cultura metropolitana, depenem del transport públic, cosa que
ens afecta molt, però segur que amb el temps tot el que passa al Va·
llès anirà creixent. Però com dius tu, s’ha de treballar, s’ha de ser pro·
actiu.
Agent H: I també falten espais de trobada; hi ha moltes aliances
amb Barcelona, ja que ens atrau molt perquè hi hem estudiat o bé
treballat, però ens calen més espais de trobada aquí, i també temps.
Entre que ens hem de guanyar la vida, produir i interactuar en l’àm·
bit local, moltes vegades ja no hi ha temps ni per fer xarxa. És difícil
amb el ritme que portem.
Agent E: Això del temps és relatiu. És un tema de prioritats. La gent
a qui li interessa realment això, el temps el troba. Per mi el temps
mai no és un problema. És important decidir deixar de fer altres co·
ses.
Agent H: Sí, sí, però pot ser una cosa puntual. Si vols generar xarxa
i fer un projecte sostingut cal temps, i és difícil estar en tot alhora.
Agent E: És qüestió d’ajustar la mida a allò què puguis fer. El petit
format és el futur. A vegades es fan coses de petit format que poden
estar al mateix nivell de qualitat de projectes que s’exposen al macba; si ho mires, la interacció és la mateixa, només canvia l’escala, i la
qualitat no té a veure amb l’escala. Ajustar la mida segons la potèn·
cia de proactivitat crec que és la feina a fer, com a individu, com a
petit col·lectiu, com a gran col·lectiu. Si ara intentem quedar els que
som aquí, posem les agendes a punt... On, quan, com? Jo buscaré el
temps que faci falta si el que ens mou m’interessa més que cap altra
cosa. Tots tenim moltes coses a fer, però cal seleccionar.
Agent B: És molt important trobar objectius comuns, si no n’hi ha,
no cal quedar! Els projectes flueixen sols i ens tornarem a trobar en
aquell camí que deies. Els projectes sorgiran entre tu i jo, entre tu i
ella o entre qui sigui, però no s’han de forçar.
Agent G: Jo trobo que en el Vallès, tant l’Oriental com l’Occidental,
hi ha força oportunitats per als artistes si són bastant plurifacètics.
Agent A: En el fons, tots pertanyem a moltes altres xarxes. La xarxa
territorial i política (com és una comarca) és també un artifici. Ara
bé, en un entorn proper també podem compartir recursos. Quan
parlem de xarxa no volem dir fer-ho tots junts, sinó saber que tens
algú aprop i saber que en un moment determinat hi pots comptar. És
una dimensió més que té en compte els treballs que cadascú de nos·
altres desenvolupa. En un moment de xarxes digitals, la territorial
és una més, no l’única. L’objectiu d’avui era fàcil, tenia a veure amb

quelcom lúdic, trencar el gel, però pot portar-se a terme a partir dels
projectes existents i abordar objectius més complexes.
Agent I:Si vols tirar endavant coses col·lectivament, a poc a poc vas
trobant gent per poder fer-ho. Jo avui he après d’estar aquí. Algú
m’ha dit: “Jo sóc administrativa, i això dels sentiments no...”, però
títol que ha posat a la cartolina era molt sentimental. A vegades has
d’anar en compte... com quan he dit allò de l’orgasme. Un orgasme
és una respiració perquè la persona es tranquil·litzi. L’orgasme i el
sentit de l’humor no el tenim tots igual, però bé, si teniu ganes de fer
coses, sobretot creieu en el que feu i arribareu on vulgueu. I alegria,
il·lusió i verd esperança!
El creuament d’opinions continua i proposem passar-nos els contactes, crear un grup a les xarxes socials, compartir el contingut
per a l’exposició de L’Aparador i continuar-nos comunicant. Alguna altra acció sorgirà de cara a la inauguració. Queda la fase que
representa el context cultural de productors del Vallès. Un cop
feta l’exposició, farem una trobada posterior? Hem compartit criteris comuns i també hem posat sobre la taula interessos i visions
ben diferents. Un col·lectiu d’artistes que s’anomena del Baix Vallès no han pogut venir però el seu nom ens fa pensar en aquesta
incongruència entre límits i realitats d’ús del territori, l’artificia-

lització i l’apropiació, creació o invenció, com a pràctica micropolítica o paral·lela. Veure que el flux cultural, l’energia que ens
mou, és determinat per la direcció longitudinal, paral·lela als
rius que desemboquen a Barcelona. La inexistència d’intercanvis
transversals es fa palesa, ja sigui pels condicionaments d’infraestructures, de serveis, o per una proximitat amb la capital que no
genera encara avui necessitat d’autogestió. No es tracta tant d’una
qüestió de proximitat sinó de la facilitat en la transmissió d’informació. Diferents institucions que estan en xarxa tenen molt més
contacte que no pas d’altres que es troben geogràficament més
pròximes però que no comparteixen una plataforma comuna que
les empari. La cultura descentralitzada se sustenta quan es troba
realment més aïllada? Ens quedem amb la finestra que va retallar
en una cartolina un dels agents sota el lema Obert. Si haguessis de
triar tu algun projecte, quin escolliries?
Agent J: Penso que a vegades volem que les coses siguin d’una ma·
nera determinada, però no pot ser, i a vegades tenim grans idees
però són només projeccions de conceptes. A voltes hi ha coses que
s’escapen de les idees i funcionen soles a la vida.
Transcripcions i textos: Marta Serra i Vicenç Ferreres
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e cada persona amb qui he parlat, m’he endut una sor·
presa, alguna cosa que no imaginava, a veure amb què
em sorprendràs tu...”. Seguidament a aquesta frase,
vaig sentir molta curiositat sobre com podien haver estat les al·
tres converses, com s’hauria assegut cada persona que havia pas·
sat prèviament per aquella taula, com s’haurien creuat la mirada
i quina hauria estat la seva sintonia, la sensació que s’hauria esta·
blert entre la persona que tenia al davant i la resta de participants
que anaven canviant de cadira cada cop que sonava la campane·
ta. Se’m desplegaven mil idees per explicar però calia prioritzar,
i això era com fer-me una radiografia sobre les meves passions,
habilitats o interessos.
Observar des de dins era un dels meus propòsits. Potser per
això, durant tota la jornada, vaig intentar passar desapercebu·
da, ja teníem dues assistents extravagants, la Chantal i la Queralt,
que des del principi ens havien confrontat amb la nostra por a
fer al ridícul, a mostrar-nos tal com som. Es tractava d’una troba·
da “sentimental”. Com aconseguir que unes vint-i-cinc persones
que es dediquen a la gestió i producció cultural es relaxessin i ex·
pliquessin la seva feina posant sentiments a allò que forma part
del seu àmbit professional? Com li explicaries a algú que t’agrada
allò que omple el teu dia a dia i que suposadament t’apassiona?
Com convèncer qui t’escolta per tal que participi del teu pro·
jecte? Va haver-hi tensió, algunes respostes negatives, algunes
reflexions en la línia conceptual i encara allunyades d’allò que
qualsevol diria des del cor, allò tan simple i a la vegada tan difícil.
També algú va acabar reaccionant damunt una catifa vermella di·
ent: ‘T’estimo’.
Després d’aquestes presentacions informals, contundents per
la seva forma, inquietants per la tensió que generaven, vam seure
en cadires. Una espelma, una rosa, estovalles vermelles, copa de
vi. El Vicenç posava música de fons adient, tot a punt per comen·
çar a fer-se la cort. Quedar-se quiet i deixar que persones desco·
negudes s’asseguin davant teu, et preguntin i es deixin pregun·
tar, va ser viscut com un gran agraïment. Un home més gran, una
noia més jove, tres dones de cop, un noi, un altre, un altre, el ma·
teix, el mateix. Què ho fa que alguns no feien cas de la campana
i continuaven la conversa sense moure’s? Ja tindrien temps des·
prés, els deia jo... Però per dins pensava, bé, funciona.

Tenir davant una persona, algú de carn i os, algú que vibra tal
com jo i que em regala el seu temps deixant a part les seves ru·
tines quotidianes, que confia a deixar-se endur i presentar-se a
una trobada que ningú sap molt bé en què consisteix, era una ob·
vietat que se m’apareixia constantment. Per dins pensava “grà·
cies, moltes gràcies per ser aquí”, com si per aquest fet, qui tenia
davant meu es convertís en quelcom per admirar, màgic i furtiu.
“Estudies o treballes?”, deia algú tot somrient... “Qui comen·
ça?”, “Què m’expliques?”, “D’on véns?”, “Què fas?” “Què tal,
com va?”. Preguntes senzilles i disteses eren les primeres parau·
les d’intercanvi. “Produeixes o gestiones?”,van concloure els pe·
riodistes amb encert. Estàvem a l’exterior, entre làmpades de co·
lor, “agafa’t fort l’abric que avui fa fred”, hi ha caliu a la terrassa
i certa energia que fa que tot flueix. “Hagués volgut que durés
més...”, “M’he quedat amb ganes de parlar més estona amb tu”,
Encantada de conèixe’t”, “Estem en contacte, sí?”, “M’ha caigut
molt bé”, “Interessant”, “He donat ja tres targetes”, “M’ha anat
molt bé poder parlar amb ell”.
La teoria dels miralls que algun dia algú em va regalar en for·
ma de llibre, vaig anar-la sentint amb cadascú de tots nosaltres.
Com l’energia d’un i altre, a través de la conversa i totes les mans
que amaguen els guants que ens vesteixen de paraules, es multi·
plica o fa que resti, vampiritza o potencia, allibera o estanca, ce·
lebra i ens despulla, tot tan subtil però tan decisiu a la vegada. No
hagués volgut pas escollir, m’agradava explorar-me a mi mateixa
a partir de les correspondències amb els altres, efecte mirall, joc
de miralls, tots som homòlegs.

FESTA D’INAUGURACIÓ
Dijous
1 de desembre de 2011
a les 20:00 h

Tren des de Barcelona: L2 Rodalies Renfe
Estació Passeig de Gràcia (direcció Granollers - Sant Celoni) Estació Mollet Santa Fost.
Viatge de 22 minuts – estació a 5 minuts del Pla
de les Pruneres i del Museu Abelló.
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