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Trans_art_06 us obre
les portes. A partir del
dia 4 de setembre es
poden visitar l’Espai
de Documentació i
Investigació EDiTA
i el Taller Obert a la
sala d’exposicions del
centre cívic, on es
pot seguir el procés
de producció dels
projectes que els
artistes participants
estan realitzant en els
equipaments de l’Illa
Fort Pienc. Per saber
tot el què passa a
Trans_art_06 també
es pot consultar la
pàgina web i el seu
butlletí informatiu, el
primer número del
qual teniu a les mans

Illa Fort Pienc:
sis projectes artístics
en procés

Foto: Cristian Añó

[ ELS INICIS ]

El gener de 2006 comencen
els primers contactes entre
organitzadors i artistes, i
responsables i usuaris dels
equipaments de l’Illa Fort Pienc,
camp de treball dels projectes
artístics de Trans_art_06.
Malgrat estar dissenyats des
de les més diverses disciplines
artístiques, tots els projectes
tenen un comú denominador:
estar pensats específicament

per a cada un dels equipaments
presents a l’illa.
És per això que el procés
previ de coneixement del barri,
de les seves infraestructures i
dels seus usuaris ha estat una
fase molt important d’aquestes
propostes artístiques. En
definitiva, la participació de la
gent és l’element vital per a
donar contingut i forma a totes
les propostes.

BUTLLETÍ NÚM. 1
SETEMBRE

2006

TRANS_ART_06
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[ DESCRIPCIÓ ]

Fase 1 de Trans_art_06,
Sis projectes en procés,
setembre-octubre 2006

[ EDITORIAL ]

Pàg.3 galeria fotogràfica >>>

Què és un laboratori
de pràctiques artístiques?
Benvinguts:
Aquest butlletí que us presentem és la publicació amb
la qual volem anar informant
als veïns del barri Fort Pienc
sobre el desenvolupament del
projecte Trans_art_06 que,
des de setembre fins a febrer
del 2007, tindrà lloc a l’Illa
Fort Pienc i a l’Espai Jove de
l’Eixample.
Aquesta petita aventura editorial de tres números s’ha
sumat al conjunt de propostes
del projecte per tal de convidar-vos a col·laborar amb els
diferents projectes artístics.
Perquè creiem que un primer
pas és, sens dubte, informar,
comunicar i engrescar-vos a
vosaltres.
Els següents números es
distribuiran al novembre i al
gener del 2007. Ens agradaria que fossin un mitjà per
poder explicar-vos un projecte pensat com un conjunt
d’intervencions artístiques que
es fan fora del museu. Uns
projectes que es de-senvolupen compartint el procés de
creació en espais accessibles i
de participació.
LÍDIA DALMAU I CRISTIAN AÑÓ
Directors del projecte Trans_art_06

[ EQUIP ]

Direcció: Lídia Dalmau i Cristian Añó
Disseny: Chuso Ordi
Edició i redacció: Helena Migueiz
Impressió: El Tinter
Amb la col·laboració de l’Ajuntament
de Barcelona. Districte de l’Eixample.
Agraïments: per a Josep Llinàs, Ramon
Parramon, Manuel Delgado, i per a
tots els treballadors dels equipaments
de l’Illa Fort Pienc i de l’Espai Jove de
l’Eixample.

Els habitants del barri Fort Pienc ho podran
descobrir en aquesta edició de Trans_art_06, que ha
triat l’Illa Fort Pienc com a context social dels seus
projectes artístics

Per què l’Illa Fort Pienc? Perquè és un espai
arquitectònic singular que reuneix diversos
equipaments públics i, per tant, una riquesa de
relacions i dinàmiques socials. Un espai transitat per un ventall d’usuaris que tenen necessitats, expectatives, percepcions i punts de vista
múltiples sobre els seus entorns quotidians.
Trans_art_06 vol captar totes aquestes
mirades possibles dirigides sobre un mateix
espai físic i, per fer-ho, ha convidat a sis artistes
o col·lectius, tants com equipaments hi ha a
l’Illa Fort Pienc. L’objectiu és que cada artista
descobreixi i redescobreixi l’equipament que
és objecte d’estudi de la seva proposta a
través de les experiències i les vivències de
les persones que l’ utilitzen. Ens referim a la
gent gran de la residència d’avis, els nens de
l’escola bressol i del CEIP, els venedors i clients
del mercat, els usuaris del centre cívic i de la
biblioteca i també als membres de l’ Espai Jove
de l’Eixample, una altra entitat del barri partícep de l’experiència.
Els sis artistes convidats, des de la seva
pròpia disciplina (l’arquitectura, la fotografia,
l’art visual, l’art sonor o el món de les
pel·lícules d’animació entre d’altres), estan

fent un procés de treball i de coneixement el procés creatiu avanci. Aquest arxiu, el destí
d’aquests espais i d’aquestes persones, establint final del qual serà el vestíbul del centre cívic,
un diàleg de col·laboració mútua. Això vol dir reunirà informació sobre els projectes i els
que els veïns del barri es convertiran durant artistes, sobre l’Illa Fort Pienc i sobre el barri.
els propers mesos en actors i espectadors Aquest fons documental s’anirà ampliant amb
del món de l’art… Del món de l’art en un altres continguts d’interès: bibliografia, webs,
sentit ampli, perquè
articles o propostes
Trans_art_06
no
realitzades en
TRANS_ART_O6 NO ES RESUMEIX similars
comença ni acaba
altres indrets…
EN UNA EXPOSICIÓ. VOL MOSTRAR
en una exposició,
La raó de ser
sinó que vol mostrar
A QUI HI ESTIGUI INTERESSAT COM d’aquest butlletí i dels
a tothom que estigui
dos següents que el
ÉS EL PROCÉS DE CREACIÓ D’UN
interessat en veureseguiran no és altra
PROJECTE ARTÍSTIC
ho i viure-ho com és
que la de seguir fent
el procés de creació
comprensible i visible
d’un projecte artístic.
aquest procés de creació, que culminarà amb
Per aquest motiu els artistes fa dies que l’exposició de les obres al gener de 2007.
estan treballant a la sala d’exposicions del L’exposició, que no és l’objectiu ni el punt
centre cívic, convertida en Taller Obert al final d’aquest projecte sinó una de les seves
públic. També s´ha posat en funcionament una fases, es complementarà amb taules rodones
pàgina web (www.trans-artlaboratori.org) on dedicades a reflexionar sobre aquesta exes pot seguir tota la trajectòria del projecte, periència, així com un curs d’iniciació en art
il·lustrada amb imatges. Una altra font de contemporani dins la programació del centre
consulta és EDiTA, l’Espai de Documentació i cívic, activitats que tancaran aquest projecte
Investigació, que ja està creat a la mateixa sala que Trans_art_06 vol posar al servei del barri
d’exposicions i que anirà creixent a mesura que de Fort Pienc. ❚

[ TALLER OBERT ]

Des del dia 4 de setembre fins el 15 d’octubre, coincidint
amb l’horari d’obertura del centre cívic, es pot visitar el
Taller Obert, que no és només un espai de treball pels
artistes sinó també de comunicació i d’intercanvi directe
amb la gent. Els dimecres per la tarda (entre 17 i 20 h)
seran els dies de reunió setmanal dels artistes, reunions
obertes al públic per tal que es converteixin en una oportunitat més per a compartir idees, opinions i experiències.
Al Taller es pot consultar també un calendari on s’informa
en quina fase del seu projecte està treballant cada artista.

TRANS_ART_06

>>> Projecte La Aldea. Txuma Sánchez/Trans_art_06
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PROJECTES

[ ART COL·LABORATIU]

A vegades l’art
contemporani no s’entén
Algunes de les pràctiques artístiques dels últims anys
han desenvolupat plantejaments basats en el treball fora dels
museus i en la col·laboració del públic. Ubicar els projectes
en un context específic és una de les maneres de fer-ho

Hi ha tendències de l’ art contemporani que, en general, no han
arribat al gran públic. Potser és
que el canvi i el desenvolupament
de noves maneres de fer han
passat desapercebudes per a la
televisió, els museus, els diaris, les
subhastes i fins hi tot les escoles.
Tot i així, des dels anys setanta
del segle passat, alguns artistes i
col·lectius artístics van començar
a treballar amb una idea diferent
del què podia ser art. Fem un breu

ÉS DIRECTOR DEL PROJECTE
IDENSITAT, UNA PROPOSTA
PENSADA TAMBÉ PER A UN
CONTEXT ESPECÍFIC, QUE NO ÉS
UN ESPAI ARQUITECTÒNIC COM
EN EL CAS DE TRANS_ART_06,
SINÓ DUES CIUTATS: CALAF I
MANRESA. L’ENTREVISTA QUE AQUÍ
RESUMIM ES POT LLEGIR ÍNTEGRA
A L’ESPAI DE DOCUMENTACIÓ

CENTRE CÍVIC

1 No només és important el
resultat, també pren rellevància el
procés de realització.
2 L’art no únicament es produeix al taller i s’exposa al museu.
Prenen importància els espais públics com un context on, alhora, es
fa i es mostra art.

3 L’artista no és un geni solitari, un visionari que crea a partir
del no-res. És algú que participa
d’idees i mirades crítiques sorgides de tota la societat.
4 Determinats treballs plantegen relacions transversals entre
artista i públic, que s’escapen
de les formes tradicionals. No
es tractaria només de ser espectador sinó també de participar i
col·laborar. ❚

RAMON PARRAMON

[ ENTREVISTA ]

I D’INVESTIGACIÓ

resum, a mode de diccionari, del
què caracteritza les expressions
artístiques més recents:

(EDITA) AL

Què entens per participació o col·laboració
entre artistes i públics dins del marc d’un
projecte que es planteja com un dels seus
objectius un art ‘col·laboratiu’? Trobes
pertinent aquest terme?
Participar o col·laborar en un projecte és
formar-ne part, aportant-hi coses i enriquint
algun dels aspectes del seu conjunt. En un
projecte d’art això suposa canvis de dinàmiques enfront el mecanisme més establert de
la producció artística.
Plantejar un tipus de treball col·laboratiu
no hauria de voler dir que tothom fa de
tot i que tot és de tots: perquè funcioni
s’ha d’estructurar, s’han de pensar i definir
els rols i, una cosa molt important i essencial, s´ha de tenir molt clar que cadascú
en treurà un benefici concloent en favor
dels seus interessos personals. De la mateixa manera que tot aquell que participa
hauria de contribuir a enriquir el projecte,
també n’hauria de treure un profit. Aquest
benefici està relacionat amb compaginar els
interessos col·lectius amb els personals que
s’han de retroalimentar.
No sempre és fàcil combinar la llibertat
de l’artista com a creador amb les dinàmiques d’argumentació, de discussió, de pacte,
que aquest tipus de projectes requereixen.
En qualsevol cas, participar té un grau de
passivitat que no té el fet de col·laborar.
Col·laborar és formar part activa d’un
projecte. En qualsevol cas, l’interès s’ha de
mesurar pel projecte i per la dinàmica que

genera, no per si és més o menys comunitari,
col·laboratiu, participatiu, de Desenvolupament Cultural Comunitari (DCC), de proximitat… Si tot això es força no té cap sentit,
són meres etiquetes de les que tant proliferen en l’art. Perquè prengui sentit, aquesta
estructura ha de formar part essencial del
propi projecte, definint-ne els objectius i els
processos per assolir-los.
Quines estratègies de mediació, tant des
de la gestió i l’educació com des dels propis
projectes artístics, creus que han estat més
eficaces per tal de crear les relacions entre
el projecte d’Idensitat i les comunitats en les
que es desenvolupa?
Idensitat
ha
possibilitat
un
camp
d’experimentació important, en el que s’ha
combinat la producció de projectes de creadors en un context molt específic i concret
com és la població de Calaf. Recentment s’ha
buscat una ampliació de llocs on configurar
aquest tipus de projectes per tal d’obrir-los
a dinàmiques socials més complexes, que no
té una població petita com Calaf; també per
construir una xarxa de relacions, i diferents
nivells en l’articulació i l’abast dels projectes.
En cada nova edició s’han incorporat
mecanismes de gestió que permetin reforçar
l’objectiu de construir mecanismes de treball
col·laboratiu. L’estratègia que ja vam posar
en pràctica en l’edició anterior consistia a
enfortir la tasca de mediació entre els projectes ‘artístics’ i determinades activitats que

tenen lloc en el territori d’una manera més
continuada.
Penso que això és essencial, ja que aquesta responsabilitat no pot caure únicament en
els artistes. Per diferents raons, la primera
perquè en molts casos els artistes estan
de pas i aquesta implicació més continuada,
basada en el procés, requereix establir un
grau de confiança mutu en el qual el temps
juga un paper a la contra. Una altra raó és
que no sempre els artistes estan disposats a
compartir aquesta activitat creativa, situació
que en molts casos s’ha de forçar.
Tot i això s’ha de dir que alguns dels projectes participants a Idensitat han perseguit
i assolit aquestes fites pel seu propi esforç,
contribuint a obrir espais de relació amb
persones i amb col·lectius que, posteriorment, han seguit treballant junts en altres
projectes.
En tot cas, han estat projectes que han
basat la seva dinàmica en estratègies de
mediació i de relació plantejades i pautades
en la seva pròpia essència. En altres casos,
són intervencions més puntuals, visions més
analítiques i crítiques, que no tenen perquè
articular aquest tipus de procés.
En aquest sentit penso que és la organització la que ha de provocar i facilitar aquests
espais de trobada i d’interrelació. Els debats
que vam organitzar a Manresa i Calaf en
l’edició anterior tenien aquesta voluntat de
posar en relació el fet local amb els projectes
que s’hi produeixen. ❚
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DESMEMÒRIA
Laboratorium a la residència
de la gent gran i centre de dia
El projecte de Laboratorium consisteix a produir
un documental audiovisual realitzat a partir del
material recopilat i generat a la residència amb la
col·laboració de les persones grans i de la resta
d’usuaris. El projecte té en compte una de les parti-

cularitats d’aquest equipament: els seus usuaris són
els únics habitants de l’Illa Fort Pienc.
Aquest material, tant sonor com visual (cintes
d’àudio i vídeo, fotos, pel.lícules, dibuixos), donarà
forma a un vídeo-document que parlarà d’històries,
dels records del passat i de les esperances de futur
de la gent gran. Una reflexió sobre la residència
com un lloc per a la memòria, la dels seus habitants
i la del propi espai de l’Illa Fort Pienc.

LA ALDEA
Txuma Sánchez al mercat
Es tracta d’un reportatge fotogràfic i una sèrie
d’intervencions visibles en alguns espais del mercat (ascensor, vestíbul…) i comerços del barri,
que l’autor ha elaborat a partir del material gràfic
recopilat en les seves consultes a l’arxiu històric
de l’associació de veïns i durant el seu treball de

ESCRIURE UN LLIBRE,
COMUNICAR ESPAIS
DE LLIBERTAT
Sitesize al centre cívic
L’objectiu d’aquest treball és posar en relació els
diferents espais del centre cívic i els seus usuaris.
Els mitjans: organitzar grups de treball amb les diferents comunitats d’usuaris de cada espai del centre,

i dinàmiques de recerca i debat entorn a la cultura
cívica i al paper dels centres socials i ateneus en la
tradició política i cultural barcelonina.
El resultat serà un conjunt de textos, contes, aforismes, etc. els quals es transcriuran sobre els vidres
que comuniquen i alhora separen els diferents espais del centre cívic. Unes vidrieres enteses com a
fulls en blanc d’un llibre gegant, que s’aniran omplint
amb el resultat d’aquesta escriptura col·lectiva.

CARTOGRAFIA OBERTA
Pau Faus a la biblioteca
Cartografia Oberta Fort Pienc: Un mapa/arxiu pren
com a punt de partida l’arquitectura de l’Illa Fort
Pienc. El Pau Faus recopilarà històries dels usuaris
vinculades a l’edifici amb l’ajuda d’unes fitxes i d’una
bústia mòvil. La finalitat serà penjar aquest cúmul
de vivències a una web (www.illafortpienc.net), una

-----------------Experimentem amb l’Art
a l’escola bressol i al CEIP
Experimentem planteja en el seu projecte treballar
amb els alumnes les relacions entre la casa i l’escola.
S’establiran nexes d’identificació fotogràfica entre
les aules com espais on els nens passen bona part
del dia i casa seva. Unes motxilles-cub blanques

camp realitzat entre els mateixos comerciants i
consumidors del mercat.
Aquest projecte planteja una reflexió sobre
les relacions de dependència existents entre la
identitat d’un lloc en procés de transformació
constant i l’emergent renovació de les estructures comercials, dels seus protagonistes, dels productes i de les situacions d’intercanvi que genera
l’economia local.

nova cartografia de l’illa oberta a tothom. A la biblioteca hi haurà un ordinador específic connectat
a internet des d’on consultar l’arxiu.
L’especialització en arquitectura contemporània
de la biblioteca i la seva voluntat de potenciar-la
fa d’aquest indret un lloc idoni des d’on repensar
les formes de representació d’aquest àmbit de treball, centrant l’atenció en les vivències en els espais
arquitectònics.

s’han construït expresament per a la proposta. Mitjançant fotos polaroid i altres materials, els alumnes
aniran omplint aquestes motxilles amb la finalitat de
vincular els seus dos grans espais de referència: el
social (l’escola) i el privat (la casa).
Aquesta experiència es realitzarà a partir d’una
sèrie de sessions de treball conduïdes per Experimentem, en les quals hi hauran espais de diàleg i
parts pràctiques.

OBSERVATORI ACÚSTIC
Riccardo Massari a l’Espai Jove
de l’Eixample
Una proposta per explorar l’univers sonor de l’Illa
Fort Pienc, amb la finalitat d’editar un CD a l’aula
d’informàtica de l’Espai Jove a partir d’un muntatge
dels materials enregistrats. Les peces també es podran escoltar en format MP3 a internet.

L’artista proposa a un grup d’usuaris de l’Espai
Jove fer un treball d’escolta i gravació de les realitats
acústiques de l’illa. Se’ls convida a comprobar la
varietat de sons que caracteritzen els espais arquitectònics, els quals condicionen la vida diària dels
seus habitants. Veus, sorolls, enrenous de tota mena
que conformen l’unicitat acústica d’un espai. Entre
tots decidiran com editar el CD, aproximant-se a la
fluïdesa del ritme de la composició musical.
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[ CONTEXT ]

[ ENTREVISTA ]

JOSEP LLINÀS
L’ILLA FORT PIENC (CONSTRUÏDA

>>> Aquesta simbiosi art-arquitectura s’ha traduït en un estret diàleg
entre els organitzadors i artistes del projecte Trans_art_06, i l’arquitecte
de l’Illa Fort Pienc per tal d’entendre com va ser concebut aquest espai
arquitectònic d’interrelació social en el que es contextualitzen totes les
propostes artístiques

2001 I EL 2003)
ÉS OBRA DE L’ARQUITECTE
JOSEP LLINÀS (CASTELLÓ,
1945). AQUESTA ENTREVISTA
S’ENMARCA DINS DEL PROJECTE
ENTRE EL

CARTOGRAFIA OBERTA FORT
PIENC: UN MAPA/ARXIU

Arquitectura
i espai públic.
Construcció
del teixit social

Trans_art_06. Laboratori de
pràctiques artístiques es desenvolupa en el context de l’Illa Fort
Pienc i l’Espai Jove de l’Eixample.
Aquest és un model arquitectònic i urbanístic que es caracteritza
per aglutinar en un mateix espai
diversos equipaments públics.
Una biblioteca, un centre cívic, una
residència de gent gran, un mercat municipal, una escola bressol
i un CEIP formen un conjunt de
serveis que es disposen al voltant
d’una plaça. Aquest espai públic
canalitza tot el flux d’anades i
vingudes, que cristal·litzen en un
dinàmic teixit social.
Trans_art_06 es suma a aquesta riquesa convertint el context en
un laboratori d’intervenció artís-

tica. Es defineix així un espai
de treball on es desenvolupen
sis projectes que, de maneres
diverses, proposen noves mirades, reflexions i experiències
al voltant dels equipaments de
l’Illa i l’Espai Jove. L’especificitat
de Trans_art rau en que totes
les propostes es plantegen de
manera concreta i específica
per a cada lloc. Conèixer els
espais i les persones, entendre
l’arquitectura i el teixit social
que l’anima formen part del
procés de treball. Una dialèctica
contínua que relaciona els artistes amb els usuaris dels equipaments i estableix diferents graus
de relació entre tothom que hi
participa o hi col·labora. ❚

(ESPAI DE LA BIBLIOTECA)

PAU FAUS
Projecte Cartografía Oberta
www.illafortpienc.net
Trans_art_06

Com t’expliques que l’Illa Fort Pienc (IFP) s’hagi
convertit en pocs anys en el principal centre
de sociabilitat del barri i sigui en l’actualitat
considerada unànimament un referent de
l’anomenat urbanisme de proximitat?
Potser és la barreja i acumulació d’equipaments
heterogenis, que genera l’afluència de gent igualment
diversa i heterogènia que, sense cap dubte, enriqueix
i multiplica la qualitat de l’espai públic. Recordo que
fa anys, quan vaig iniciar el projecte d’una biblioteca
a Terrassa, el responsable del Servei de Biblioteques
de la Diputació em deia que un dels models de
possible usuari de la biblioteca era, per exemple, una
persona que vol fer un dinar especial i abans d’anar a
comprar es dirigeix a la biblioteca a buscar la recepta
adequada. A la IFP, la biblioteca i el mercat estan una
al costat de l’altre, i també l’escola bressol i el centre
cívic i una residència per a gent gran…
Des del punt de vista del projecte, vaig ser
conscient, des del principi, que s’havia de treure partit
d’aquesta acumulació d’heterogeneïtats i en tot el
procés de treball vaig considerar com a prioritari
el fet d’abocar totes les entrades (o sortides) a un
espai públic comú, que pogués funcionar com un
gran ‘hall’ obert a l’espai lliure i a la ciutat.
Què pot aportar al dia a dia de la IFP una iniciativa
com Trans_art, que entén aquest espai com un
laboratori des d’on imaginar i construir possibles
reflexions relatives a l’art i a la societat actual?
L’iniciativa de Trans_art vol fer visible, em sembla, les
relacions que durant aquests anys s’han anat establint
entre el marc físic de la IFP i les persones, però no
utilitzant sistemes objectius (com per exemple
estadístiques o quantificant el número d’usuaris),
sinó amb instruments d’un altre ordre que, penso,
necessiten de la participació de la gent.
Es tracta d’explorar la distància entre l’ús que
s’en pot imaginar, des dels plànols, i l’ús real de l’espai
públic i dels equipaments, i fixar aquesta distància en
documents, accions, exposicions, etc.
Trans_art planteja imaginar projectes que parteixin
de la relació entre els artistes i els usuaris de la
IFP. Quin paper juga l’usuari/destinatari de la teva
arquitectura en l’abans i el després del projecte?
En general, l’usuari en els projectes d’arquitectura
(excepte casos molt especials, com els habitatges

unifamiliars) resulta una persona desconeguda. De
manera que te l’has d’imaginar. En aquest sentit,
organitzar les parts d’un edifici de manera que no es
facin moviments innecessaris, posem per cas, és una
manera de respectar l’usuari.
De totes maneres, em ve al cap un comentari
d’un amic sobre els col·legis als que va anar de
petit i com s’ho passava de malament allà. Em deia
que només recordava, com a excepció, un col.legi
en el qual per anar als lavabos s’havia de sortir a
l’exterior, recórrer grans distàncies, passadissos sense
fi, escales… Però ell recordava aquest trajecte i el
temps pausat que li dedicava com uns moments
excepcionals de descans i alliberament. Aquesta
distància ‘classe-lavabos’, que ell recordava com a
salvadora, devia resultar en canvi un problema per
a la direcció del col·legi. De manera que el projecte
és molt diferent si el fas pel director o si el fas per
l’alumne, de la mateixa manera que és molt diferent
un hospital si el penses pel metge o pel malalt o si fas
un aeroport pel viatger o per les maletes...
Una altra premisa de Trans_art és entendre la
intervenció artística com un procés obert en el
que l’obra pren forma i sentit a mesura que va
esdevenint Creus que és possible imaginar una
arquitectura entesa com a procés obert, és a dir,
una arquitectura sempre susceptible d’incorporar
els canvis –tant formals com d’ús– que requereixin
aquells que l’utilitzen?
Em sembla desitjable que l’arquitectura pugui anar
modificant-se, adaptant-se amb el pas del temps
als canvis d’usos i de costums. De totes maneres,
encara que sembli paradoxal, l’arquitectura més
compromesa amb la realitat particularitzada, és a
dir, la menys sistemàtica, és també moltes vegades
la que més fàcilment admet canvis d’ús o reformes
radicals, és l’arquitectura que fins i tot millora amb
aquestes segones versions.
Precisament, aquest espai de treva que abans
comentava (el desmesurat recorregut ‘classelavabos’ del col·legi), que tan difícil és de preveure
o de pensar com a part d’un programa, apareix
indefectiblement quan un edifici canvia d’ús. Algunes
escoles bressol o petites clíniques muntades en
antigues vivendes unifamiliars generen espais no
reglats o no previstos similars a l’espai de treva
d’aquell col·legi del meu amic. ❚
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➊

MANUEL DELGADO

L’ANTROPÒLEG MANUEL
DELGADO REFLEXIONA SOBRE
COM L’ARQUITECTURA I
L’URBANISME PODEN AFAVORIR
I POTENCIAR LA VIDA AL CARRER.
L’ENTREVISTA SENCERA ES POT
CONSULTAR A L’ESPAI EDITA
UBICAT AL CENTRE CÍVIC

❷

❸

LÍDIA DALMAU I CRISTIAN AÑÓ
Directors de Trans_art_06

❹

❻

❺

❼

➊ Centre Cívic Fort Pienc / www.fortpienc.org
➋ Biblioteca Fort Pienc / www.bcn.es/biblioteques
➌ Escola Bressol Fort Pienc / www.bcn.es/escolesmunicipals/cat/bressol/fitxes/fortpienc.htm
➍ CEIP Glòries Catalanes / www.ceipfortpienc.com
➎ Residència de gent gran i centre de dia Fort Pienc
➏ Mercat Fort Pienc / www.bcn.es/mercatsmunicipals
➐ Espai Jove de l’Eixample / www.espaijove.org

La importància que se li dóna a la
plaça respon al fet que es tracta
de l’element més urbanístic de
la intervenció arquitectònica de
l’Illa Fort Pienc?
Evidentment.Teníem un lloc abandonat i desordenat, ocupat entre
d’altres per una fàbrica tancada
i, gràcies en bona part a aquest
element urbanístic, s’estableix un
organigrama que determina certs
tipus d’instal·lacions i volums, que
tenen la pretensió de resultar
pertinents i llegibles.
En aquesta feina hi ha també
un treball arquitectònic, que no
només es limita a les construccions i als volums sinó que també
manipula l’espai exterior, que és
justament el que caracteritza una
última fase de l’intervenció urbanística: aquest entestament en
‘arquitecturitzar’ l’espai públic. És
una arquitectura que se sent convocada a intervenir en l’àmbit de
l’espai exterior, de l’espai públic
obert i accessible a tothom.
Penses, per tant, que és un model d’intervenció urbanística
eficaç en relació a objectius com
l’enfortiment del teixit social?
En aquest cas, aquest objectiu
es veu assolit, i això no és gens
freqüent. La major part de vegades, per desgràcia, la intervenció
urbanística el què busca és
tranquil·litzar els espais de sociabilitat i controlar-los al preu que
sigui. Amb molta menys freqüència el què aconsegueix és esdevenir allò que en principi s’esperaria
que fos: un instrument al servei
d’aquestes capacitats ‘itineratives’
i creatives d’un espai viu per antonomàsia, l’espai social, que és la
quinta essència de l’espai social.
De fet, a la pràctica, l’urbanisme
està servint d’una forma preferent

per no dir exclusiva per atendre
als interessos immobiliaris i polítics, que intenten generar espais
tranquils abans que habitatges
destinats a les classes mitges, o bé
punts institucionalment forts que
funcionin com a fonts de legitimitat pel poder polític.
Que algú tingui, al mateix
temps, el talent de manipular un
llenguatge creatiu, i la sensibilitat i
l’humiltat de posar aquest talent
al servei de les pràctiques quotidianes (comprar, jugar, prendre el
sol, llegir) és un fenomen que, per
insòlit, ja mereix la pena d’aplaudir.
Això és el que funciona.
Al barri de Fort Pienc, que no
tenia una identitat molt marcada,
una centralització d’equipaments
com la d’aquesta intervenció no
estarà intentant crear aquesta
identitat de barri?
És possible, però si aquesta intenció s’ha trobat amb una demanda
receptiva, serà per una bona raó.
No sempre són les institucions
polítiques les que tenen interès
en suscitar identitat, també pot
haver-hi un interès públic en tenir
identitat.
Aquest és un barri estrany per
la seva ubicació territorial, de fronteres indefinides i perfils sociològics ambigus. El que ha fet aquest
espai és generar un punt de trobada que abans no existia i que ara
funciona, no perquè la gent busqui
tenir identitat o la necessiti en
abstracte, sinó perquè abans no hi
havia un lloc on els joves, els nens
o la gent gran s’hi pogués estar,
però ara sí i s’hi estan.
Qui té l’última paraula a l’hora
d’avaluar la bondat o no d’un
projecte és l’usuari i, com que en
aquest cas, l’usuari ha estat no la
víctima sinó el beneficiari d’una
intervenció urbanística, el balanç
crec que ha de ser positiu. Però
no perquè ho digui jo, sinó perquè
l’intensitat i la freqüència de les
apropiacions així ho demostra. ❚
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