FROM I TO J.
Isabel Coixet /John Berger

Edicions Català/Castellano/English

MIRÓ / DUPIN
Art i poesia

Edició bilingüe Català/Français

LA RAMBLA. IN/OUT BARCELONA.
Jordi Bernadó, Massimo Vitali.
Edició trilingüe

Català/Castellano/English

VISIÓ REMOTA.
Loop Barcelona

Edicions Català/Castellano/English

AFTER ARCHITECTURE

ANTÀRTIDA. TEMPS DE CANVI.
Mireya Masó

ARQUITECTURES SENSE LLOC

BARCELÓ ABANS DE BARCELÓ (1973-1982)

Edicions Català/Castellano/English
Edicions Català/Castellano/English

US TRADE CENTER GRAPHICS.
Lanfranco Bombelli
Edició trilingüe

Català/Castellano/English

EN RESSONÀNCIA.
Ciència, art i pensament

Edició bilingüe Català/English

FREQÜÈNCIES.
Eugènia Balcells
Edició trilingüe

Català/Castellano/English

FOTOGRAFIA, ASSAIG, COMUNICACIÓ.
Mireia Sentís
Edicions Català/Castellano/English

EL CAMP DE CONCENTRACIÓ DE BRAM,
1939.
Agustí Centelles
Edicions Català/Castellano
/English/Français

MONZÓ. COM TRIOMFAR A LA VIDA
Edició Català

CULTURES DEL CANVI.
Àtoms socials i vides electròniques
Edicions Català/Castellano/English

COL·LECCIÓ DE COL·LECCIONS
DE GUY SELZ

Edició bilingüe Català/Français

SOCIETATS VIRTUALS.
Gamer’s Edition.

Edició bilingüe Català/English

TEATRE DE DIBUIXOS: 2587 PERSONATGES
I 311 DEFINICIONS DE DÉU.
Valère Novarina.
Edició bilingüe Català/Français

Edicions Català/Castellano/English
Edició quatrilingüe,

Català/Castellano/English/ Français

CUINAR CIÈNCIA.
Matèria condensada

Edicions Català/Castellano/English

PAT ANDREA I ALÍCIA

Edicions Català/Castellano/English

THE LONDON PUNK TAPES
Edició trilingüe

Català/Castellano/English

CERTESA SIMULADA.
Ciència, art i pensament
Edició Català

TV/ARTS/TV

Edicions Català/Castellano/English

JOSEP M. MESTRES QUADRENY.
De Cop de poma a Trànsit Boreal
Edicions Català/English
& Castellano/English

PENSAR ART ACTUAR CIÈNCIA

Edicions Català/Castellano/English

A GREEN NEW DEAL.
De la geopolítica al govern
de la biosfera
Edició bilingüe Català/English

CATALITZADORS

Edició trilingüe

Català/Castellano/English

UN SEGLE DE CIRC.
Paulina Andreu Rivel Schumann
Edició trilingüe

Català/Castellano/English

SALVAT-PAPASSEIT
poetavanguardistacatalà
Edició Català

CATALITZADORS. ART,EDUCACIÓ,TERRITORI

COL·LECCIÓ ARTS SANTA MÒNICA

CATALITZADORS

ART,EDUCACIÓ,TERRITORI
Ramon Parramon
Santiago Cirugeda | AMASTÉ
Jordi Canudas | Josep-Maria Martín
SINAPSIS | Tanit Plana | Laia Solé
democracia
Català / Castellano / English

CATALITZADORS

ART,EDUCACIÓ,TERRITORI
Ramon Parramon
Santiago Cirugeda | AMASTÉ
Jordi Canudas | Josep-Maria Martín
SINAPSIS | Tanit Plana | Laia Solé
democracia
Català / Castellano / English

Barcelona 2010

Sinapsis. Funciona des del 2006 com a
oficina de projectes i pràctiques artístiques contemporànies que desenvolupen i
investiguen formats de mediació entre art
i societat. La seva metodologia de treball
se centra a articular situacions d’interacció entre públics i agents culturals i
artístics perquè formin part de processos de treball col·laboratiu, a partir dels
quals podran reconstruir els imaginaris
col·lectius des de posicions crítiques i
participatives.

Trans_ Art_
Laboratori 
Processos 
en contextos 
sanitaris
Sinapsis

Catalitzadors

Trans_Art_Laboratori és una plataforma permanent de recerca i producció teòrico-pràctica, entorn de processos en xarxa que articulen pràctiques artístiques col·laboratives
ubicades en contextos específics.
Trans_Art_Laboratori s’articula a partir d’un
interès inicial senzill centrat en la relació
entre art i societat i les possibles mediacions
que podien desenvolupar-se perquè hi hagués
un retorn social de la pràctica artística cap
al conjunt de la societat. Una voluntat per
definir i construir capil·laritats que permetessin una circulació de la producció cultural i
artística més enllà del seu valor com a recurs.
La Plataforma Trans_Art_Laboratori es posa
en marxa en el 2006 com un marc de treball
que evoluciona i es redefineix en un procés
de continu aprenentatge dialògic. Tant com
a conseqüència natural dels processos de
treball que desenvolupem, com pel fet d’estar
inscrits en un context cultural compartit amb
altres projectes i col·lectius que des de perspectives més o menys properes aborden des
de la pràctica cultural la interacció amb allò
social, el territori o les comunitats de forma
crítica i interrogativa. Un ecosistema cultural
generador d’uns sabers que en socialitzar-se
interaccionen amb la pràctica particular de
cada un d’aquests agents i projectes provocant aquest creixement al qual fèiem esment.
Així doncs, el relat entorn de les pràctiques
que es desenvolupen des de Trans_Art_Laboratori i que plantegem en aquest text són,
més que un punt de partida, una aturada
tècnica propiciada per l’existència d’aquest
catàleg i que permet confrontar la praxis
als enunciats teòrics i aprofundir així en les
significacions reals dels nostres processos de
treball.
Un diàleg complex aquest que neix en tractar
de limitar l’excés retòric d’alguns enunciats
discursius i alhora redimensionar el potencial
polític d’algunes pràctiques per presentar-les
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a la societat amb una projecció que vagi més
enllà de l’experiència concreta d’un procés.
Estaríem doncs dient que, Trans_Art, en tant
que laboratori, investiga i produeix models de
treball i maneres que neixen de la creació de
situacions d’interacció molt concretes i específiques: un treball amb un complex sociocultural (2006-2007), la creació de residències
d’artistes en un hospital (2008-2009) o un
treball en xarxa amb una escola, un institut i
un equipament artístic (2009-2010). Aquests
laboratoris són entorns per a l’assaig i l’error
on s’habilita un marc de treball cooperatiu
que posa en relació dos universos culturals
divergents, el de la pràctica artística, i per
exemple el sociocultural, l’educatiu o en el
cas que ens ocupa, el sanitari.
L’objectiu del laboratori que estaríem desenvolupant és generar un model de treball amb
les metodologies pertinents que s’adapti a la
circumstància específica de la interacció de
dues cultures de treball totalment diferents
com poden ser l’artística i la sanitària. Per a
nosaltres el repte és construir un interstici
en què la cooperació generi un nou marc de
col·laboració recíproc i en el qual es redefineix les formes de retorn social de la pràctica
artística.
Per limitar l’element retòric dels plantejaments anteriors, tots els nostres processos
se centren a investigar a partir de situacions
reals d’acció. Triar un espai d’intervenció com
a laboratori on podem estudiar les interaccions entre la pràctica artística i altres contextos o universos culturals ens permet escapar
de l’esteticisme ètic de certs plantejaments
abstractes i produir eines, metodologies i
polítiques, pensades perquè se les apropiïn
els professionals tant del context artístic com
de l’educatiu, sanitari o sociocultural, tant
des de la perspectiva dels agents com de les
institucions.

El procés de treball desenvolupat en relació
amb el context sanitari a partir de la mediació
amb un hospital perquè acollís dos projectes
artístics és un exemple de les dificultats per
construir un espai cooperatiu de producció
artística en un context no artístic. Mentre que
l’Hospital veu en la proposta artística la possibilitat de comptar amb un producte cultural
de prestigi que reforci la imatge de qualitat de
la institució, la Plataforma de Trans_Art_Laboratori hi veu la possibilitat de retornar la
pràctica social al si de la societat, és a dir, de
generar un procés de construcció cooperatiu
d’imaginaris sobre la salut, la malaltia, el
subjecte, pacient, etc. Això significa articular
un marc de política cultural centrada, no en la
posada en circulació de productes culturals,
sinó en la producció de condicions de subjectivitats (modes de fer, relacionar-se i organitzar-se, formes de ser i sentir) i desplaçar el
lloc «natural» d’allò cultural a qualsevol altre
context no per culturalitzar-lo (espectacularitzar-lo) sinó per activar la seva dimensió política de tal manera que prengui consciència i
faci visible que és també un lloc des del qual
es construeix societat, condicions de ciutadania i de subjectivització.
A grans trets la dificultat que es dóna en les
situacions de treball cooperatiu en les quals
ens hem anat trobant es podria descriure de
la següent manera: la institució o el context
en qüestió entén que el projecte és un recurs
que pot utilitzar en el seu propi benefici,
mentre que la proposta que se li està fent és
que, en tant que institució pública, col·labori
a desenvolupar una política, no d’imatge,
sinó cultural, des de la qual ajudar a democratitzar les formes de producció dels
imaginaris entorn, en aquest cas de la salut
i el sistema sanitari. Aquest fet enriquiria
la diversitat i pluralitat de l’esfera pública,
però, i aquest és el problema, significaria que
s’introdueixin noves metodologies i tipologies
de processos de treball la conseqüència dels
quals serien una probable alteració de les re-

lacions de poder que estructuren la institució
i la seva relació amb el que no és la institució.
En definitiva, es tracta d’obrir-hi espais de
coproducció d’imaginaris que permetin
heterogeneïtzar l’esfera pública i diversificar
i crear marcs cooperatius que permetin una
relació proactiva amb aquesta esfera pública,
articulant sobre el terreny noves formes
d’organitzar la producció de capital simbòlic,
que ara es concentra en les institucions, i
no en els seus treballadors o en els usuaris
d’aquestes institucions.

1 LABORATORI, 5 PREGUNTES,
4 PROCESSOS, 5 RESULTATS,
3 FORMATS DE SOCIALITZACIÓ
Els processos de treball vinculats al context
sanitari es van iniciar el 2007 i es poden
donar per tancats amb la formalització de la
publicació Art en contextos sanitaris. Itineraris i eines per desenvolupar projectes col·
laboratius a finals del 2009. Les continuïtats
que se’n deriven per una banda estan en relació amb les accions per fer visible el projecte
i el procés de treball en forma d’exposicions,
catàlegs o presentacions i, per l’altra, amb el
desig de crear un programa estable d’art en
contextos sanitaris que permeti desenvolupar
polítiques culturals en relació al context i
sistema sanitari. (Fig. 1)
El laboratori en context sanitari s’inicia plantejant dues qüestions entorn a la intersecció
entre la pràctica artística i el sistema sanitari:

Pregunta 1 i 2

Com i qui produeix els imaginaris entorn
de la salut? Existeixen polítiques culturals
en contextos sanitaris?
Procés 1

Mapejat d’experiències d’art i context
sanitari.
Recerca realitzada durant el 2007 amb la col·
laboració de Javier Rodrigo, Rachel Fendler
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www.trans-artlaboratori.org.

METODOLOGIA DE TREBALL
Itineraris i eines per desenvolupar projectes
artsitics en àmbits sanitaris.

2009

LLIBRE
Art en Contextos Sanitaris

RESULTAT

Sistematització, reflexió i escriptura

PROJECTE

Javier Rodrigo, Rachel Fendler

ARTISTA

Pregunta 3

Com interaccionen l’àmbit artístic i el
sanitari?
El 2008 es posen en marxa dos processos de
treball en paral·lel per articular una aproximació pràctica i una anàlisi teòrica a aquesta
questió.

7 CASOS EN PROFUNDITAT

RESULTAT

Estudi de casos que permeti proposar unes bones
pràctiques en relació al recolzament i desenvolupament de projectes artístics en relació a l’àmbit sanitari

i Mariola Bernal en la qual es documenten a
nivell internacional situacions d’interacció
entre la pràctica artística i el sistema sanitari.
Es produeixen unes fitxes que recullen les dades bàsiques i que s’organitzen en tres arxius.
Arxiu d’institucions, organitzacions, plataformes i programes que estiguin impulsant o
desenvolupant pràctiques d’interacció entre
els dos àmbits, Arxiu de Projectes artístics
que s’hagin desenvolupat en contextos
sanitaris i Arxiu de recursos bibliogràfics que
descriguin, analitzin, avaluïn i/o qüestionin
les relacions entre art i salut. (Fig. 2)

2008

CONCA

Districte d’Horta i Guinardó

ICUB

Entitat Autónoma de Difusió Cultural

Fig. 1. Esquema general. Disseny de Marcel·lí Gutierrez. Txelografia.

RESULTAT

3 Arxius
Financia:
Departament de comunicació
corpoporativa i realacions ciutadanes

Col·labora:
Hospital de Sant Pau

SINAPSIS

Existeixen polítiques
culturals en
contextos sanitaris?

2007

Recerca qualitiativa:estudi de casos que permeti
proposar unes bones pràctiques en relació al recolzament i desenvolupament de projectes artístics en relació a l’àmbit sanitar

PROJECTE

Mariola Bernal , Javier Rodrigo, Rachel Fendler

ARTISTES

Procés 2

MAPEJAT D’EXPERIÈNCIES
D’ART I CONTEXT SANITARI

Com interaccionen
l’àmbit artístic
i el sanitari ?
2007-2010

Pràctiques artístiques en contextos sanitaris

Recerca, mediació i producció col·laborativa

PLATAFORMA D’ART EN CONTEXT

TRANS_ART_LABORATORI

PROJECTE

Javier Rodrigo, Rachel Fendler

ARTISTES

RECERCA QUALITIATIVA:

Projecte de Terra Promesa

RESULTAT

EQUIP ASSISTENCIAL D’INFERMERIA 3,
Departament de cardiologia

COL·LABOREN AMB:

Tanit Plana

ARTISTA

Projecte Grada 0

RESULTAT

2008

EQUIP ASSISTENCIAL D’INFERMERIA 3,
Servei d’Hemodinàmica de
l’Hospital, Centre Cívic Guinardó,
Club de Bitlles del Guinardó

COL·LABOREN AMB:

Laia Solé

ARTISTA

RESIDÈNCIES ARTÍSTIQUES
A L’HOSPITAL DE SANT PAU

Com crear espais
de cooperació
entre cultures
de treball diferents ?

SISTEMATITZACIÓ,
REFLEXIÓ I ESCRIPTURA

Incorporaran
les institucions
sanitàries aquestes
metodologies
de treball?
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Residències artístiques a l’Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau.
La creació d’una residència artística en un
context sanitari tenia per objectiu desenvolupar un procés pràctic que permetés assajar
estratègies i metodologies de mediació en un
entorn real.
Es va concretar d’acord als mitjans de finançament que vam poder reunir en la producció
de dos projectes artístics que són acollits en
un equipament sanitari a partir d’un procés
de mediació desenvolupat el primer semestre
del 2008.
Es convida les artistes Tanit Plana i Laia Solé a
les quals se’ls produeix un projecte que sigui
resultat de la cooperació amb el Departament de Comunicació i Relacions Institucionals de l’Hospital. Són fruit d’aquest procés
de treball el projecte La Terra Promesa de
Tanit Plana i Grada Zer0 de Laia Solé, que
s’explicaran àmpliament en pàgines posteriors de la mà de les seves pròpies autores.
La residència artística s’havia de clausurar

amb una exposició dins del mateix Hospital a
fi de poder inscriure els resultats dels projectes en el mateix context on s’havien desenvolupat i establint un diàleg i interpel·lant l’àmbit sanitari i els seus usuaris introduint unes
visons no institucionalitzades sobre l’àmbit
de la salut en un espai fortament institucionalitzat com és un hospital. L’exposició no es
va realitzar perquè la direcció de l’Hospital no
ho va considerar oportú. (Fig. 3 i 4)
Procés 3

Recerca qualitativa: estudi de casos que
permeti proposar unes bones pràctiques
en relació al recolzament i desenvolupament de projectes artístics en l’àmbit
sanitari.
Recerca qualitativa desenvolupada durant el
2008 conjuntament amb Javier Rodrigo i Rachel Fendler amb l’objectiu d’analitzar diferents
models de projectes que interrelacionen art i
sistema sanitari i avaluar els seus processos
de treball i metodologies a partir d’entrevistes
qualitatives als diferents protagonistes. Els
projectes analitzats i les persones entrevistades van ser els següents: Hearing Voices,
seeing things (Jessica Voorsanger, Sally
Tallant, Karen Densham, Jacqueline Ede, Bob
and Roberta Smith), Outside-in. Navegating
the hospital (Sue Ridge, Penny Jones, John
Davies), Echoes down corridor (Rob Vale,
Brian Chapman, Pete Hinchliffe, Pat Winslow),
Perception of pain (Deborah Padfield, Charles
Pither), RACH (Juliet Dean, Jane Watt, Jackie
Bremner), Quant temps fa que som aquí?
(Lynda Miguel), Prototip per gestionar les
emocions a l’hospital (Josep-Maria Martín,
Olga Maroto). (Fig. 6)

Pregunta 4

Com crear espais de cooperació entre cultures de treball diferents?
Procés 4

Reflexió i sistematització: itineraris i eines
per desenvolupar projectes col·laboratius.
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Durant l’any 2009 l’equip de treball format
per Sinapsis, Javier Rodrigo i Rachel Fendler va avaluar tots els processos de treball
desenvolupats i les informacions reunides per
tal d’intentar sistematitzar-les. L’objectiu era
produir un conjunt d’eines i metodologies que
poguessin servir de pauta o guia per a futurs
professionals del món de l’art o el món sanitari que vulguin iniciar un procés de treball
col·laboratiu on es posi en relació ambdues
cultures de treball. Aquest conjunt de metodologies s’articulen a partir d’una proposta de
sis itineraris que assenyalen els potencials,
però també les dificultats que poden suposar
aquestes situacions de treball.

Pregunta 5

Com socialitzar els coneixements
produïts?
Producte 1

www.trans-artlaboratori.org
La pàgina web ofereix accés a tots els continguts generats des que es va posar en marxa
el laboratori en context sanitari. Trobem: els
tres Arxius resultants del procés 1. Accés al
procés de treball de mediació amb l’hospital
i els resultats dels projectes de les artistes
Tanit Plana i Laia Solé. Fitxes dels casos
analitzats en la recerca qualitativa i accés a
la publicació on es recullen els resultats del
procés 4 (Reflexió i sistematització). També
es pot accedir als Laboratoris en context
educatiu i Laboratori en context sociocultural
amb tot els materials corresponents. (Fig. 5)
Producte 2

Art en contextos Sanitaris. Itineraris i
eines per desenvolupar projectes
col·laboratius.
La publicació està dirigida a professionals
del món sanitari i artístic. Es planteja com
una estratègia de mediació que vol incitar a
la col·laboració entre els dos contextos. Per
una banda presenta i analitza vuit projectes
de diferent ambició i tipologia resultat de la
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col·laboració entre aquestes dues cultures de
treball. Per l’altra aporta instruments d’anàlisi
i planificació dels processos de treball assenyalant tant els potencials per a les parts
implicades, com els vectors que podrien dur
a desenvolupar una pràctica anecdòtica,
retòrica i estèril. També incorpora un seguit
d’eines pràctiques que ajudin a crear un espai
de cooperació horitzontal.
Producte 3

Format expositiu (dins de l’exposició
«Catalitzadors»)
Disposició en l’espai que actua com un
artefacte didàctic per comunicar els diferents elements que componen el Laboratori
en context sanitari desenvolupat durant el
2007-2010 en el marc de la Plataforma d’art
en context Trans_Art_Laboratori. Dóna accés
a tots els processos i productes resultants.
(Fig. 6)

Pregunta 5

Incorporaran les institucions sanitàries i
culturals el potencial polític d’aquestes
metodologies de treball?

Fig. 2. Exposició «Catalitzadors» a l’ACVIC, Vic. Foto
de Rachel Fendler.
Fig. 3. Projecte Grada Zer0 de Laia Solé. Vista general de la instal·lació a l’exposició «Catalitzadors»
a l’ACVIC, Vic. Foto Rachel Fendler.
Fig. 4. Projecte La terra promesa de la Tanit Plana.
Detall de la instal·lació a l’exposició «Catalitzadors»
a l’ACVIC, Vic. Foto Rachel Fendler.
Fig. 5. Web de Trans_Art_Laboratori. Accés als arxius del mapejat d’experiències.
Fig. 6. Vista general de la instal·lació en l’exposició «Catalitzadors» a l’ACVIC, Vic. Foto de Rachel
Fendler.
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Tanit Plana és una artista. En els darrers
anys, ha treballat com a enviada especial
a zones de conflictes personals, familiars,
domèstics i íntims: visita les persones
implicades, les estudia, les fotografia, les
filma i en fa dibuixos del natural; després
intenta explicar què ha vist i què ha sentit. Recentment, ha descobert els poders
del treball en equip i la potència de la fotografia activista i considera seriosament
la possibilitat de deixar de ser artista per
convertir-se en guerrillera.

La terra 
promesa
Tanit Plana

Projecte realitzat a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau dins de Trans_Art_Laboratori. Pràctiques Artístiques en Contextos Sanitaris.

Catalitzadors

La fabricació 
de la proposta artística:
el desglossament de producció

el meu encàrrec era treballar sobre el
trasllat de l’antic edifici de l’hospital cap
al nou edifici.

HORES DE TREBALL DE LA TANIT
214,3

tenia dos mesos i mig per treballar.

DINERS GASTATS
3.381€
PERSONES IMPLICADES EN LA PRODUCCIÓ
18
PERSONES ENREGISTRADES
22
DIES DE RODATGE
7
IDEES DESENVOLUPADES
2
FORMES DE CONTACTE
6 (dinar, reunió, atzar, telèfon, filmació, visita
improvisada)
ESPAIS
6 (Gironella, Ave > Madrid, Raval, Hospital de
Sant Pau, Nanouk Films, Sants)

vaig marcar tres fites d’aquest viatge cap
al nou hospital:
la terra promessa
el viatge
el que queda enrere.
vaig provar d’il·lustrar aquestes idees a través
de paraules sentides a dins de l’hospital.
una imatge que tenia al cap era un stopmotion seguint diferents paraules que, com si
fossin animals, anessin pujant des de l’hospital antic fins al nou hospital.
aquestes paraules, que escenificarien el trasllat, el viatge, serien paraules sentides de pacients i treballadors de l’antic hospital parlant
sobre el nou hospital, la terra promesa.
aquesta era la idea 1.
veure urgences de Raymond Depardon
em va fer pensar que preferia treballar amb
persones i amb les coses que els passen a les
persones, més que no pas amb paraules.
l’hospital és un lloc de molta concentració
emocional, generada per les persones i les
coses que els passen a les persones.
així va anar prenent forma la idea 2.
la tensió i l’emoció de l’espera, la nit abans,
d’una operació de cor, vindria a ser la mateixa
tensió i emoció continguda pel trasllat al nou
hospital.
la xarxa de gent involucrada i completament
oberta al projecte va fer possible el meu
accés fins als malalts que esperaven una
operació de cor al matí següent.
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Laia Solé. Artista visual. Desenvolupa
projectes en contextos específics amb la
col·laboració dels habitants i dels usuaris
del lloc, així com d’artistes, arquitectes i
antropòlegs. Li interessen els mecanismes
que connecten l’individu amb llocs i comunitats: fa recerca sobre les expressions
i les negociacions que es duen a terme en
aquest espai i hi intervé a través d’accions
que mostren i alteren les dinàmiques existents. Ha treballat principalment a l’espai
públic en la creació de publicacions,
vídeos i instal·lacions i en l’organització
d’actes. Amb el projecte Balkan Suite ha
rebut la beca d’Arts Visuals Ciutat d’Olot,
i amb Homelessing in Europe, la beca per
a projectes Generaciones de Caja Madrid.

De grada ZER0
a Terreny de Joc
Laia Solé

La primera fase del projecte s’ha realitzat a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau dins de Trans_Art_Laboratori. Pràctiques Artístiques en Contextos Sanitaris. La segona fase s’ha desenvolupat per a aquesta exposició
amb la col·laboració del CONCA, Consell Nacional de la Cultura i les Arts. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

Catalitzadors

23.09.2010
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
«¿Tanto se tarda en hacer el traslado de un
hospital a otro?», diu Maria, de l’equip assistencial d’infermeria, que li demana la seva
mare. «Sí», somriu.
Grada Zer0 és un treball marcat pel temps i
l’espai on es desenvolupa. El dotze de desembre de dos mil vuit començava oficialment
el trasllat de l’Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau cap a un nou emplaçament. Les
ambulàncies portaven els pacients de l’antic
hospital al nou: un moviment continu en un
entorn avesat al moviment, als canvis. Dotze
setmanes havien passat des que Sinapsis
m’havia convidat a desenvolupar un projecte
sobre l’imaginari de la institució sanitària;
concretament, sobre el nou Hospital de Sant
Pau i el seu entorn.
16/10/2008
Bar del Centre Cívic Guinardó
Esmorzo, per quarta vegada des de l’inici
del projecte, al bar que regenta en Mariano.
S’acosta i em mostra una sèrie de fotografies
familiars, «de quan va venir a Barcelona l’any
cinquanta-nou». Totes tenen com a escenari
l’antic Hospital de Sant Pau.
23/10/2008
Complex Esportiu Municipal Guinardó
He quedat amb en Rafel, vicepresident del
F.C. Martinenc. Em parla d’una fotografia que
hi ha penjada al bar de la piscina de fora.
És el retrat d’un home. Al seu costat hi ha la
mestressa del bar i dos socorristes. «És un
record en agraïment a la feina feta pels socorristes», i més tard, «pels professionals de
l’Hospital de Sant Pau per salvar-li la vida.»
Les imatges són com un «trampolí»: les que
comenten en Mariano i en Rafel, proven
que l’ombra de l’hospital s’estén molt més
enllà dels límits que imposa l'arquitectura i
m’impulsen a treballar sobre el concepte de
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discontinuïtat que sovint suposa l’ingrés a un
centre hospitalari, explorant les possibilitats
de presentar l’hospital com una continuïtat
de l’entorn on es troba.
31.10.2008
Complex Esportiu Municipal Guinardó
En Toni, de l’Assocació de veïns i veïnes de
Joan Maragall del Guinardó, seu a la banqueta de local al camp de futbol del complex,
mentre jo enregistro l’àudio de la conversa.
Diu que aquest és un espai únic a Barcelona:
«Des de la Ronda del Guinardó fins a Pare
Claret hi ha l’Hospital Sant Pau i, de la Ronda
amunt, hi ha un gran complex esportiu,
educatiu, cultural... en dèien l’illa dels punts
suspensius per evitar enumerar tot el reguitzell de les activitats» que pensaven que s’hi
podien dur a terme.
Davant l’hospital hi ha el Complex Esportiu
Municipal Guinardó, seu del Futbol Club
Martinenc, que aquest any celebra el seu
centenari. Més amunt hi ha el primer Centre
Cívic que es va crear a Barcelona i que és la
seu, entre d’altres, del Club de Bitlles Guinardó, club degà de les bitlles catalanes. En
el moment de la seva fundació, aquest club
va estar a punt d’anomenar-se Club de Bitlles
Sant Pau, una altra prova de la permeabilitat
de la institució sanitària al teixit del barri.
Grada Zer0 comença essent un assaig visual
que mostra les analogies –imatges especulars– entre tres entitats veïnes: el nou
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, el Futbol
Club Martinenc i el Club de Bitlles Guinardó.
Són imatges dels espais d’espera –banquetes
del Martinenc, sales d’espera de l’Hospital,
etc– i de les entranyes d’aquestes entitats
–els vestidors, l’espai on l’individu s’integra a
la comunitat.
16/11/2008
Vestidor del primer equip del Martinenc.
Partit de primera Categoria Territorial.

Grup 2. Dues hores abans de l’inici del partit,
en Toni prepara els uniformes dels jugadors,
les tovalloles i la camilla. Assenyala unes
botes de futbol. Al seu costat hi ha posat
unes peces de fruita. Diu que així es veurà
que tenen cura de la salut dels esportistes.
Hi faig una foto.
La presència d’un agent aliè al context –la
càmera– provoca una sèrie de desplaçaments determinants per al projecte: els locals
–infermeres, delegats esportius, utillers,
jugadors...– que inicialment actuen com a
visitants, observant la sessió fotogràfica en
silenci, exerceixen de nou de locals en veure
algunes de les imatges resultants i en proposen de noves. La càmera es deixa guiar.
31/10/2008
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
La Carme, del departament de Comunicació de l’hospital, em presenta l’Albert. És
administratiu al servei d’Hemodinàmica i
membre d’un equip de futbol de l’hospital. Al
despatx hi ha una fotografia de l’equip: duen
samarretes de color taronja. També hi ha uns
trofeus. Arriben dues infermeres. Diuen que
també en tenen: unes medalles de la triatló
de Barcelona.
L’hàbit de fer esport, la salut o la pertinença a un col·lectiu són un lloc comú a les
persones que col·laboren en el projecte; una
prova de la proximitat i el transvasament que
es produeix entre els tres col·lectius veïns.
Les converses sorgides durant les sessions
fotogràfiques als vestidors laborals de l’Hospital, als vestidors i al consultori mèdic del
Martinenc o a la pista del Club de Bitlles, condueixen a la producció d’un nou treball: una
publicació pensada per ser distribuïda des de
les sales d’espera de l’hospital. Una manera
de convidar els usuaris del centre a conèixer,
a través de les paraules dels locals, l’entorn
immediat; una manera de dissoldre els límits
que imposa l’arquitectura.

De grada ZerO a Terreny de Joc. Laia Solé

Frames del vídeo Terreny de joc
Imatges de la publicació Grada Zer0

9/11/2008
Plaça Major, Vic
Jornada sis de la segona divisió del Grup A
de Bitlles Catalanes. A l’equip del Club de Bitlles Guinardó hi juga la Maria Rosa, auxiliar
de l’Hospital de Sant Pau, que em parla dels
uniformes de l’equip de bitlles i també dels
diferents uniformes que ha dut a l’hospital. Recorda una capa blava de panyo amb
l’escut de l’hospital brodat amb fil d’or. Una
manera d’evitar el canvi de temperatura que
es produïa en passar d’un pavelló a un altre a
l’antic hospital.
El seguiment d’esdeveniments esportius en
què participen membres d’alguna de les tres
comunitats amb qui treballo contamina el
projecte de certa eufòria i propicia la producció d’un nou treball: la confecció de tres
banderes amb els colors identitaris de cada
comunitat i amb la planta dels seus edificis
brodada amb fil d’or.
28/09/2010
Consultori mèdic del Futbol Club Martinenc
En Carles, traumatòleg del Martinenc, m’obre
la porta del consultori tal i com ho va fer dos
anys abans. Li parlo de l’exposició «Catalit-

zadors» i de la producció d’un nou treball,
un projecte que es converteix en una extensió
de Grada Zer0 i que porta per títol Terreny de
joc. Ell em mostra els canvis que s’han produït a la consulta del club.
L’exposició d'aquests treballs en el marc d’un
centre d’art produeix nous desplaçaments, un
darrer trasllat: en lloc de les sales d’espera
de l’hospital, un altre dispositiu per a l’espera
–una banqueta– vertebra el conjunt de materials realitzats entre els projectes Grada Zer0
i Terreny de joc. Les banderes, en acabar l’exposició, es lliuraran a l’Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau, al Futbol Club Martinenc i al
Club de Bitlles Guinardó, respectivament.
28/10/2010
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Vestidors laborals de l’hospital. Trobada
entre un grup de professionals de l’hospital
i l’equip tècnic de la nova producció audiovisual. Assagem els moviments de càmera i
possibles recorreguts: des de les entranyes
–els vestidors– cap a l’exterior d’aquesta illa
atravessada per la salut, l’esport i la pertinença a un lloc i un col·lectiu.

Banderes per a l'Hospital, el Futbol Club Martinenc (detall) i el Club de Bitlles Guinardó
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